


 

 

 

 

 

Ця публікація була розроблена за сприяння Європейського Союзу в рамках Ініціативи EU4Energy та 
за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у рамках Проекту "Збільшення впливу 
громадянського суспільства у моніторингу та політичному діалозі щодо реформ в енергетиці та 
суміжних секторах відповідно до імплементації Угоди про Асоціацію". За зміст цієї публікації несуть 
відповідальність Громадська організація «ДІКСІ ГРУП», а також Громадянська мережа «ОПОРА», 
Всеукраїнська громадська організація «Енергетична Асоціація України», Ресурсно‐аналітичний 
центр «Суспільство і довкілля», Асоціація «Європейсько‐Українське енергетичне агентство». Зміст 
цієї публікації не жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу та/або 
Міжнародного фонду «Відродження». 

До ініціативи EU4Energy належить вся підтримка ЄС, націлена на покращення енергозабезпечення, 
енергетичної безпеки та взаємозв'язків, а також на просування енергоефективності та використання 
відновлюваних джерел енергії у країнах Східного партнерства –Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, 
Республіці Молдова та Україні. ЄС надає цю підтримку шляхом фінансування проектів та програм, що 
сприяють реформуванню енергетичних ринків та скороченню національної енергетичної залежності та 
споживання. В більш довгостроковій перспективі, енергозабезпечення стане більш надійним, 
прозорим та фінансово доступним, скорочуючи таким чином енергетичний дефіцит та зменшуючи 
вартість рахунків за електроенергію як для громадян, так і для приватного сектору. Додаткова 
інформація на веб-сторінці: www.EU4Energy.eu  

 

Проект "Збільшення впливу громадянського суспільства у моніторингу та політичному діалозі щодо 
реформ в енергетиці та суміжних секторах відповідно до імплементації Угоди про Асоціацію" 
ставить за мету посилення ролі громадянського суспільства в адвокації реформ в енергетиці та 
пов’язаних секторах. 

Ключовими цілями проекту є: 

• моніторинг втілення Угоди про Асоціацію в частині енергетики, включаючи відповідні 
зобов’язання щодо довкілля та питань, пов’язаних з торгівлею;  

• посилення спроможності громадських експертів та місцевих діячів відслідковувати фактичну 
реалізацію реформ; 

• сприяння громадському діалогу для належної імплементації Європейських реформ енергетики 
та довкілля; 

• інформування заінтересованих сторін та українського суспільства про значення та потенційні 
вигоди Європейських реформ в енергетиці та довкіллі для того, щоб дати їм можливість 
тримати уряд підзвітним за проведення реформ. 

Проект фінансується Європейським Союзом в рамках ініціативи EU4Energy та співфінансується 
Міжнароднім фондом «Відродження» 

 

www.enref.org 

 

http://www.eu4energy.eu/
http://www.enref.org/


Короткі висновки 
Експерти Цільової групи "Газ" звернули увагу на рішення уряду, що мали на меті мінімізацію ціни для населення, 
а також ухвалення змін до порядку надання ліцензій на користування надрами. Крім того, Кабміном було 
оприлюднено оновлений план реформування "Нафтогазу", з відокремленням оператора ГТС за моделлю OU 
(ownership unbundling). Водночас, фахівці вказали на кризову ситуацію у фінансах оператора ГТС, зумовлену 
дисбалансами розрахунків за його послуги. 

В секторі електроенергетики триває підготовка до запуску нового ринку електроенергії з 1 липня але політичні 
дебати щодо можливості його перенесення на 2020 рік не завершено, хоча можливість прийняття відповідного 
законодавчого рішення практично нульова. 

Експерти Цільової групи “Енергоефективність та соціальні питання” відзначають, що червень не приніс істотних 
покращень у сфері енергоефективності в Україні. Єдині поодинокі приклади активної роботи з удосконалення 
регуляторного середовища та просування конкретних механізмів з підвищення енергетичної ефективності були 
зафіксовані лише за напрямками, в яких профільні урядові структури отримують допомогу з боку проектів 
міжнародної допомоги. 

В галузі екології та відновлюваної енергетики Міненерго ініціює перегляд Національного плану скорочення 
викидів від великих спалювальних установок. Тим часом, Президент України В. Зеленський вніс до Парламенту 
законопроект, мета якого − врегулювання питання щодо встановлення та надання «зеленого» тарифу домашнім 
сонячним електростанціям.  

Експерти сектора нафти та нафтопродуктів вітають скасування необхідності отримання гірничого відводу для 
нафтовидобувної галузі та усунення низки неточностей в Порядку надання спеціальних дозволів на користування 
надрами. Відзначаєтся також успішне проведення конкурсів на укладення дев’яти угод про розподіл вуглеводнів 
і надання прав на розроблення семи нових ділянок надр. Водночас, експерти висловлюють жаль у зв'язку з 
тривалим зволіканням із запровадженням державного контролю викидів летких органічних сполук із резервуарів 
із нафтопродуктами та гармонізацією вимог до якості й безпечності моторного палива в Україні та ЄС. 

Експерти групи «Бізнес клімат» стурбовані рішенням Конституційного суду України щодо неконституційності 
окремих норм Закону про НКРЕКП, а саме про його незалежність у прийнятті рішень. Закликаємо всіх учасників 
виборчого процесу до ВРУ, після обрання до парламенту законодавчо врегулювати всі правові колізії пов’язані з 
правами та повноваженнями енергорегулятора. 

Найбільш вживані скорочення: 

АЕС – атомна електростанція 
ВЯП - відпрацьоване ядерне паливо 
ГТС – газотранспортна система 
ДАЗВ – Державне агентство України з управління зоною 
відчуження; 
ДП – державне підприємство 
ДСП – державне спеціалізоване підприємство 
ENTSO-Е - Європейська мережа системних операторів передачі 
електроенергії 
ЗУ – Закон України 
КМУ – Кабінет Міністрів України 
КСУ – Конституційний суд України 
МАГАТЕ – Міжнародне агентство з атомної енергії  
МЕВП – Міністерство енергетики та вугільної промисловості 
НАЕК - Національна атомна енергогенеруюча компанія 
НАК – Національна акціонера компанія «Нафтогаз України» 
НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
НПА – нормативно-правовий акт 
 

НПРЧ - нормоване первинне регулюванні частоти 
ОЕС – Об’єднана енергетична система 
ОСББ – об’єднання співмешканців багатоквартирного будинку 
ОСП – оператор системи передачі 
ПДВ – податок на додану 
ПОН – Постачальник «останньої надії» 
ПСО - Положення про покладення спеціальних обов'язків на 
суб’єктів ринку природного газу для забезпечення 
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 
природного газу 
РАВ – радіоактивні відходи 
РАЕС – Рівненська атомна електростанція 
ХАЕС – Хмельницька атомна електростанція 
ЦСВЯП – централізоване сховище відпрацьованого ядерного 
палива 
ЧАЕС – Чорнобильська атомна електростанція 

 





Газ 
У поточному місяці не відбулося активізації законодавців у царині реформування газового сектора. 
Окрім затвердження ВРУ на початку червня змін до Додатка XXVII Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС, які запроваджують у секторі газу нові стандарти взаємодії з Єврокомісією , народні депутати 
реєстрували законопроекти, що лише опосередковано пов’язані із галуззю, оскільки регламентують 
деякі питання боргів за спожиті енергоносії у сфері житлово‐комунальних послуг. 

Уряд протягом червня модернізував ціноутворення у ході виконання "Нафтогазом" спеціальних 
обов’язків на ринку природного газу, маючи на меті мінімізацію ціни на газ для населення, ухвалив 
зміни до порядку надання ліцензій на користування надрами, а також перепризначив двох нових 
членів наглядової ради "Нафтогазу". Крім того, Кабміном було оприлюднено оновлений план 
реформування "Нафтогазу", з відокремленням оператора ГТС за моделлю поділу власності 
(ownership unbundling). 

Суттєвої активності регулятора у газовій сфері не спостерігалося. НКРЕКП оприлюднила проект 
постанови про схвалення нових тарифів на послуги із закачування та відбору природного газу з 
підземних газосховищ "Укртрансгазу". 

"Нафтогаз", відповідно до рішення суду, припинив виплату дивідендів до державного бюджету, 
посилаючись на нестачу фінансових ресурсів для закупівлі імпортного газу, призначеного для 
накопичення запасів у ПСГ. На газовому ринку назріває кризова ситуація через критичну відсутність 
коштів у оператора ГТС, зумовлену дисбалансами розрахунків у процесі добового балансування. 

 

Директива 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу, на заміну 
Директиви 2003/55/ЄС (ст. 338, 341, Додаток XXVII УА) згідно зі ст. 278 УА 

Ратифікація Верховною Радою рішення Ради асоціації між Україною та ЄС1 про внесення змін і 
доповнень до Додатка XVII до Угоди про асоціацію сигналізує про готовність України поглиблювати 
співпрацю з ЄС в енергетичній сфері, аби досягти повної інтеграції ринків. Відтепер набув чинності 
двосторонній механізм відстеження відповідності та узгодження з правом ЄС всіх законодавчих 
ініціатив, що стосуються діяльності та реформування газового сектора України. 

Зареєстрованим у червні законопроектом про внесення змін до Закону "Про житлово-комунальні 
послуги" (№104022) передбачено скасувати нарахування побутовим споживачам пені за несвоєчасну 
оплату послуг (у т. ч. з постачання та розподіл газу), а також обмеження/припинення надання послуг, 
регламентованих цим законом3, у разі не виконання умов оплати заборгованості. Обґрунтуванням 
пропонованих змін служить невідповідність між рівнем доходів населення і комунальних тарифів, за 
наявності якої, на думку автора ініціативи, законодавча вимога додатково сплачувати пеню приведе 
лише до подальшого накопичення боргів4. 

Другий законопроект, теж пов’язаний зі сферою надання житлово-комунальних послуг (№104095), 
спрямований на врегулювання заборгованості за енергоносії, зокрема природний газ, у першу чергу, 
виробників і постачальників тепла Донецької та Луганської областей, а також підприємств 
централізованого водопостачання та водовідведення. Законопроект має на меті запобігти банкрутству 
та покращити фінансовий стан зазначених підприємств, дозволивши їм реструктуризувати 
заборгованість, накопичену станом на 1 липня 2019 року, а не на 1 січня 2016 року, як це 

                                                           
1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2739-viii 
2 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66113 
3 Тобто ЖКП, за винятком послуг з постачання та розподілу електричної енергії та природного газу (стаття 26) 
4 Як вказано у пояснювальній записці до законопроекту, за даними Державної служби статистики України, сумарна 
заборгованість населення зі сплати ЖКП на кінець березня 2019 року досягла 69,2 млрд грн. 
5 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66120 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2739-viii
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66113
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66120


Газ 
регламентовано для підприємств усіх інших областей чинним законом про реструктуризацію боргів 
(№1730-VIII від 13.11.2016 року6). 

На виконання вимог статті 19 Закону "Про житлово-комунальні послуги" Міненерговугілля 
оприлюднило проект наказу, яким пропонується затвердити Перелік видів робіт, які входять до 
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках7. 
Фактично, прийняття цього документу дозволить врегулювати прогалину в законодавстві та створити 
передумови для укладання відповідних договорів на технічне обслуговування між операторами ГРМ 
та балансоутримувачами будинків. 

Кабмін удосконалив процедури надання спеціальних дозволів на користування надрами (постанова 
№5588), привівши їх у повну відповідність до вимог чинного законодавства. Ухвалені нові положення 
порядку надання ліцензій покликані врегулювати, зокрема, питання їх переоформлення, внесення 
змін, умови подовження строку дії. 

Водночас, у червні Державна служба геології та надр успішно провела в електронній системі 
ProZorro.Sale третій раунд нафтогазових онлайн-аукціонів9 і призначила на вересень поточного року 
четвертий раунд. Переможцем третього раунду стало АТ "Укргазвидобування" – за 89,2 млн грн10 
компанія виграла всі 7 лотів з продажу спеціальних дозволів на користування ділянками в Івано-
Франківській, Харківській та Дніпропетровській областях11. У межах четвертого раунду12, Держгеонадр 
пропонуватиме 3 лоти на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку: Яворівську площу 
(Львівська обл.), Таталівську площу (Чернівецька обл.) та Приазовське газове родовище (Запорізька 
обл.). Загальна стартова вартість ділянок – понад 55 млн грн. 

Як констатує Держгеонадр13, хоча рівень участі в онлайн-торгах іноземних компаній допоки невисокий, 
робота з підвищення привабливості українських нафтогазових аукціонів для інвесторів триває. У червні 
для ознайомлення з геоінформацією службу відвідали представники грецької компанії Flow 
Energy&Environmental Operations S.A., яка потенційно готова вкласти у вуглеводневі ділянки понад 1 
млн євро. 

Тим часом, цього місяця активної фази набули й оголошені урядом конкурси на укладення угод про 
розподіл продукції (УРП). За підсумками чергового засідання Міжвідомчої комісії14, що опікується 
організацією зазначених конкурсів, було розкрито пропозиції заявників на користування надрами 
шельфової ділянки "Дельфін"15. Ними виявилися компанії Caspian Drilling International Ltd., Frontera, 
Trident Black Sea та українська ПрАТ "Укрнафтобуріння", надані документи яких буде ретельно 
опрацьовано та оцінено. З іншого боку, голова Адміністрації Президента А.Богдан ще до розкриття 
заявок звертався до уряду з проханням продовжити терміни подання заявок з 60 до 120 днів16. 

                                                           
6 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1730-19 
7 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245374717&cat_id=35082  
8 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-nadannya-specialnih-dozvoliv-t190619 
9 http://www.geo.gov.ua/ukrgazvidobuvannya-na-aukcioni-derzhgeonadr-za-892-mln-grn-pridbala-specdozvoli-na-7-dilyanok/ 
10 Стартова ціна була 76,2 млн грн., приріст склав 17% 
11 За даними прес-служби АТ "Укргазвидобування" у червні 2019 року компанія відкрила у Харківській та Полтавській областях 
2 нових родовища з газовими запасами 2,7 млрд кубометрів (http://www.ugv.com.ua/uk/page/u-cervni-potocnogo-roku-za-
rezultatami-aktivnih-geologorozviduvalnih-robit-ukrgazvidobuvanna-vidkrilo-dva-novi-rodovisa) 
12 http://www.geo.gov.ua/derzhgeonadr-vistavili-na-aukcion-naftogazovi-dilyanki-za-55-mln-grn/ 
13 http://www.geo.gov.ua/investori-z-greci%d1%97-gotovi-vklasti-do-12-mln-yevro-v-naftogazovi-dilyanki/?hilite=%27Flow%27 
14 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245376556 
15 Рішення про цей конкурс уряд затвердив постановою №271 від 06 березня 2019 року 
16 https://www.epravda.com.ua/news/2019/06/11/648672/ 
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Разом із тим, Міжвідомча комісія розробила та подала уряду рекомендації щодо переможців17 за 9-ма 
материковими ділянками, виставленими на конкурс з укладення УРП18. Згідно з пропозиціями комісії19, 
невдовзі затвердженими Кабміном, на відповідних ділянках перевагу надано: 

• АТ "Укргазвидобування", разом з Vermilion Ukraine Exploration B.V. – Балаклійська, Іванівська; 
• АТ "Укргазвидобування" – Берестянська та Бузівська;  
• Ukraine Energy LLC – Варвинська; 
• Oil & Gas Overseas Trading B.V., разом з ТОВ "Нафтогазексплуатація" – Зінківська; 
• ПрАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" – Русанівська; 
• ТОВ "Гео Альянс партнерство", разом з Geo Alliance Partnership B.V. – Софіївська; 
• Well KO LLC – Угнівська. 

Керівник офісу Національної інвестиційної ради Ю. Ковалів повідомила 20, що нафтогазові компанії, які 
перемогли у конкурсах, протягом 5-ти років інвестують понад 430 млн дол. у розвідку українських надр 
(і це – за мінімальними вимогами). Як голова Міжвідомчої комісії, міністр І. Насалик під час оголошення 
переможців назвав проведення конкурсів на укладення УРП кроком, "який відкриває для України нові 
можливості щодо додаткового видобутку вуглеводнів"21. 

Про ще одне досягнення на шляху розвитку добувної галузі сповістила прес-служба Асоціації 
газовидобувних компаній22, за ініціативою якої у червні Україну вперше було внесено до світового 
індексу діючих бурових верстатів Baker Hughes GE Rig Count. Хоча безпосередньо текст звіту за цим 
індексом не доступний, за інформацією прес-релізу, відповідно до даних звіту, наша країна лідирує в 
Європі за кількістю верстатів, задіяних у бурінні. 

Повертаючись до результатів діяльності безпосередньо уряду, слід відзначити, що 5-го червня Кабмін 
затвердив зміни до механізму визначення ціни газу для побутових споживачів і теплокомуненерго 
(постанова №48523), та оперативно оприлюднив новий алгоритм24 встановлення ціни в межах 
зобов’язань "Нафтогазу" за Положенням про покладення спеціальних обов’язків (ПСО). Алгоритм, що 
полягає у використанні мінімальної величини серед чотирьох складових розрахунку ціни, відповідає 
оприлюдненому в проекті документа25, й застосовується з 1 червня 2019 року. 

Як повідомила прес-служба віце-прем'єра В. Кістіона26, на виконання цього урядового рішення, яке 
підтримують міжнародні партнери, зокрема МВФ, "Нафтогаз" зобов’язаний продавати населенню газ у 
червні 2019 року за ціною, найнижчою з чотирьох таких значень (без ПДВ): 

1) середня митна вартість імпортованого газу, очікувана з травня – 5600-5700 грн за тис. кубометрів 
(Мінекономрозвитку); 

2) середньозважена ціна біржових торгів на червень – 5554 грн за тис. кубометрів ("Українська 
енергетична біржа"); 

                                                           
17 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=DF9AAB54AE20B303402EA505AD9D8E7A.app1?art_id=24
5380269&cat_id=35109 
18 Постанови КМУ №№1178-1180, 1182-1184, 1186, 1188-1189 від 18 грудня 2018 року 
19 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245380269&cat_id=35109 
20 Там само 
21 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=DF9AAB54AE20B303402EA505AD9D8E7A.app1?art_id=24
5380819&cat_id=244895180 
22 http://agpu.org.ua/news/ukrana-ma-naybilshe-pracyuyuchih-burovih-verstativ-u-vropi.htm 
23 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-t050619 
24 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/293-2019-%D0%BF 
25 Детально описаному в моніторинговому звіті за травень 2019 року. Див. 
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245374926&cat_id=35082 
26 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/volodimir-kistion-naftogaz-maye-zmenshiti-viznachenu-nim-na-cherven-cinu-gazu-dlya-
naselennya 
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3) середня арифметична ціна у червні для промисловості, встановлена за передоплатою – 5804 грн за 
тис. кубометрів ("Нафтогаз"); 

4) ціна за формулою в межах ПСО – 7185 грн за тис. кубометрів (розрахована згідно з постановою 
№867). 

Для перевірки формули встановлення ціни з боку "Нафтогазу" уряд утворив міжвідомчу групу. 

Паралельно Кабмін окремим розпорядженням (№456-р27) встановив для "Нафтогазу" як "чіткі цілі" – 
провадження ринкової діяльності та виконання спеціальних функцій. А також – повторно призначив на 
посади нових членів наглядової ради компанії К. Мар’євича та Людо Ван дер Хейдена28, з тою 
відмінністю, що угоди з ними тепер доручено підписати державному секретарю Мінекономрозвитку 
О. Перевезенцеву (розпорядження №448-р29). 

У царині реформування "Нафтогазу" уряд закріпив своє рішення здійснювати відокремлення 
оператора ГТС за моделлю ownership unbundling (OU), конкретизувавши зміни до плану заходів з 
"анбандлінга" (у т. ч. актуалізувавши його строки). Документом, оприлюдненим на сайті уряду 
(постанова №48430), внесено відповідні зміни до постанови КМУ №496 від 1 липня 2016 р.31.  

За оновленим планом, "Нафтогаз" має до 1 серпня 2019 року внести на розгляд Кабміну проект акта 
про визначення ПАТ "Магістральні газопроводи України" ("МГУ") суб'єктом управління майном, що 
належить державі й обліковується на балансі АТ "Укртрансгаз" (магістральні газопроводи, газопроводи 
- відводи, компресорні станції, газосховища тощо). Забезпечити передачу цього майна на баланс "МГУ" 
призначені Мінекономрозвитку, Міненерговугілля та Фонд держмайна. Після цього уряд планує 
тимчасово передати "Нафтогазу" повноваження з корпоративного управління "МГУ", водночас 
передбачивши безумовне повернення цих повноважень Міненерговугілля не пізніше 1 січня 2020 
року. 

"Нафтогаз" має також розробити й затвердити інші заходи, обов’язкові для належного функціонування 
"МГУ" як оператора ГТС України з 1 січня 2020 року, зокрема пов'язані з договірною сферою. 

Наразі функції з технічної експлуатації ГТС виконує філія АТ "Укртрансгаз" – "Оператор ГТС України" 
("ОГТСУ"). Протягом місяця "Нафтогазом" планувалося у процесі діяльності цієї філії відпрацювати 
формат роботи майбутнього незалежного оператора як єдиної структури, з 1 липня передати ці функції 
окремій юридичній особі ТОВ "ОГТСУ" (засновник – АТ "Укртрансгаз"), що продовжить роботу до кінця 
2019 року, а вже 1 січня 2020 року повністю вивести ТОВ "ОГТСУ" з групи "Нафтогаз" – "що стане 
останнім кроком відокремлення функції транспортування"32. 

Таким чином, хоча за даними ЗМІ33, у "Нафтогазі" й докладають зусиль для виконання урядових 
рішень, компанія остаточно не відмовилася від планів реалізації свого бачення "анбандлінга". Більше 
того, "Нафтогаз" продовжує наполягати на втіленні моделі ISO34, що було озвучено також у ході 
четвертого щоквартального звіту, присвяченого "анбандлінгу"35. Можна заключити, що конфлікт між 

                                                           
27 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vstanovlennya-chitkih-cilej-diyalnosti-dlya-derzhavnih-unitarnih-pidpriyemstv-ta-
gospodarskih-tovaristv-u-statutnomu-kapitali-yakih-100-vidsotkiv-akcij-chastok-nalezhat-derzhavi-m-260619 
28 Скасувавши про це попереднє розпорядження №325-р, як таке, що не реалізоване 
29 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-naglyadovoyi-radi-akcionernogo-tovaristva-nacionalna-akcionerna-
kompaniya-naftogaz-ukrayini-i260619 
30 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-t050519 
31 https://zakon.1rada.gov.ua/laws/show/496-2016-%D0%BF 
32 http://utg.ua/utg/media/news/2019/05/nastupnyi-etap-anbandlingu-misyats-na-testuvannya-roboty-maibutniogo-
nezalezhnogo-operatora-gts-ukrainy.html 
33 https://interfax.com.ua/news/economic/592955.html 
34 https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/naftogaz-nachal-protsess-otdeleniya-operatora-gts-dokument; 
https://ukranews.com/news/639745-neftegaz-poteryaet-18-mlrd-dollarov-iz-za-utverzhdennoj-kabminom-modeli-anbandlinga 
35 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/C3145979912C80ECC225842B0051EB1D?OpenDocument&year=2019&month
=07&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
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урядовою позицією і баченням процесу відокремлення оператора ГТС "Нафтогазом" поки що не 
врегульовано. 

Визнання неконституційними цілої низки положень закону про регулятора (№1540-VIII36) 
Конституційним судом України (КСУ) на діяльність НКРЕКП не вплинуло. Зокрема такими, що не 
відповідають чинній Конституції, було визнано положення про правовий статус НКРЕКП і призначення 
її членів37. Як регламентує закон про регулятора, склад конкурсної комісії з відбору членів НКРЕКП 
призначається Президентом, ВРУ та Кабміном. КСУ встановив, що як до повноважень Глави держави, 
так і парламенту та уряду, визначених Конституцією, право призначати та звільняти членів таких органів 
не належить. 

За рішенням КСУ38, встановлений законом незалежний статус регулятора також не відповідає 
Конституції. На думку суддів, за своїми функціями, завданнями і повноваженням НКРЕКП по суті є 
центральним органом виконавчої влади, і закон, згідно з Конституцією, мав установити саме такий її 
статус, що передбачає приналежність НКРЕКП до системи органів виконавчої влади та скерованість її 
роботи урядом. Разом з тим, Секретаріат Енергетичного Співтовариства вважає39, що таке 
підпорядкування суперечить принципу незалежності регуляторних органів, втіленому в Третьому 
енергопакеті ЄС. А в Україні незалежність регулятора від інших державних інституцій набуває 
особливого значення, через наявність значної частки державної власності у регульованому 
енергетичному секторі та можливий вплив на нього політичних інтересів. 

У межах здійснюваної регулятором у газовій царині ліцензійної кампанії, протягом червня НКРЕКП 
приймала рішення про видачу нових дозволів та перевіряла дотримання ліцензіатами ліцензійних 
умов діяльності. Сумарно було ухвалено 22 постанови (№№931, 946-948, 950-951, 969-974, 1001, 1060, 
1097, 1099-1101, 1143, 1180, 1237-1238)40. Отже, НКРЕКП продовжила ліцензійну кампанію в газовому 
секторі, за її підсумками на кінець червня 2019 року було зареєстровано 570 постачальників 
природного газу41. 

Регулятор також схвалив і запропонував до обговорення перегляд тарифів "Укртрансгазу" на послуги 
закачування та відбору природного газу до/зі сховищ42. Оприлюдненим проектом постанови43 
передбачено збільшити тариф на закачування до 93,3 грн за тис. кубометрів/добу (без ПДВ) та на відбір 
– до 97,2 грн за тис. кубометрів/добу (без ПДВ), водночас, тариф на послуги із зберігання газу в 
газосховищах залишити незмінним – 0,172 за тис. кубометрів/добу. У разі прийняття документа, 
запропоновано застосувати нові тарифи з 1 серпня 2019 року. 

Група "Нафтогаз" опублікувала річний консолідований звіт за 2018 рік44. Як свідчать дані звіту, чистий 
прибуток підприємств, що консолідуються у звітності групи, становив 2018-го року 11,6 млрд грн, тобто 
знизився, у порівнянні з 2017 роком, на 27,9 млрд грн. Водночас, сумарні відрахування групи до 
державного бюджету в 2018 році склали суттєву величину – 138,6 млрд грн (у порівнянні із 110 млрд 
грн у 2017 році). До складу зазначеної суми входить 29,5 млрд грн дивідендів, тоді як у відрахуваннях 
2017-го року сума дивідендів була більш ніж удвічі меншою – 13,3 млрд грн. 

                                                           
36 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19 
37 https://biz.censor.net.ua/news/3132352/konstitutsionnyyi_sud_priznal_nezakonnym_sozdanie_natskomissii_po_tarifam_obnovlen
o 
38 http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/5_p_2019.pdf 
39 http://reform.energy/news/podchinenie-nkreku-pravitelstvu-protivorechit-tretemu-energopaketu-sekretariat-
energosoobshchestva-11816 
40 http://www.nerc.gov.ua/?id=37896 
41 http://www.nerc.gov.ua/?id=11957 
42 http://www.nerc.gov.ua/?news=9201 
43 http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2019/cherven/27.06.2019/p8_27-06-19.pdf 
44 http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=40653 
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Газ 
Разом з тим, 1 липня цього року "Нафтогаз", відповідно до рішення суду, призупинив виплату 
дивідендів державі, перерахувавши до бюджету лише 30% від прибутку 2018-го року45. Як пояснив 
голова правління "Нафтогазу" А. Коболєв46, це повністю відповідає вимогам Закону "Про управління 
об'єктами державної власності", а дію постанови КМУ №36447, за якою встановлено норму 
відрахування дивідендів до бюджету в 90%, зупинено судовим рішенням. 

Припинення виплат зумовлено нестачею у компанії ліквідності. Ще на початку червня А. Коболєв 
звертався до уряду з проханням відстрочити "Нафтогазу" виплату дивідендів і сприяти кредитуванню48 
для закупівлі на закачування у сховища збільшеного цього року до 20 млрд кубометрів запасу газу, з 
метою успішного проходження наступного опалювального сезону49. Якщо найближчим часом 
фінансові проблеми не буде вирішено шляхом залучення кредитів, євробондів або розстрочки від 
уряду за дивідендами, "Нафтогаз" вже у серпні може перервати імпорт газу50, і тоді навряд чи можна 
буде гарантувати надійне газопостачання споживачів, у разі припинення Росією транзиту з 1 січня 2020 
року. 

З 1 червня 2019 року для населення та ТКЕ мала діяти ціна на природний газ, розрахована 
"Нафтогазом" у межах Положення про ПСО, а саме: 6299,00 грн за тис. кубометрів51 (без ПДВ і 
врахування тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу). Однак, після 
введення в дію нового механізму розрахунку ціни в межах ПСО за постановою КМУ №485, "Нафтогаз" 
здійснив відповідний перерахунок оптової ціни на червень, зменшивши її до 5553,89 грн за тис. 
кубометрів52 (без ПДВ), тобто на 11,8%. Таким чином, у порівнянні з травнем 2019 року, завдяки 
рішенням уряду, в червні ціна газу, за якою "Нафтогаз" постачав його споживачам за ПСО, зменшилася 
на 7,3% або на 436,11 грн. Голова уряду В.Гройсман прогнозував у липні подальше зниження ціни на 
газ для побутових споживачів53. 

У червні "Нафтогаз" оприлюднив також нові цінові пропозиції для промислових споживачів та інших 
суб’єктів господарювання, що не підпадають під дію ПСО, на липень 2019 року54. Залежно від умов 
закупівлі, у порівнянні з цінами червня 2019 року, у липні ціни знижено на 12,7-13,5%, залежно від умов 
закупівлі. За новим прейскурантом55, ціну газу як товару (без ПДВ) встановлено з 1 липня 2019 року на 
таких рівнях: для місячних потреб у газі обсягом до 50 тис. кубометрів включно – 5606,0 грн за тис. 
кубометрів; за відсутності заборгованості перед "Нафтогазом" і місячних потреб від 50 тис. кубометрів: 
а) без попередньої оплати – також 5606,0 грн за тис. кубометрів; б) за умови попередньої оплати56 – 
5017,0 грн за тис. кубометрів. 

 

                                                           
45 https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/naftogaz-otdal-v-byudjet-tret-zaplanirovannyh-kabminom-dividendov 
46 https://www.facebook.com/andriy.kobolyev/posts/10156710225103440 
47 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/364-2019-%D0%BF 
48 http://reform.energy/news/naftogaz-prosit-kabmin-otsrochit-vyplatu-dividendov-i-pomoch-privlech-kredity-dlya-zakachki-gaza-
v-pkhg-11606 
49 24-го липня ЄБРР розгляне можливість надати "Нафтогазу" 60 млн євро кредиту в формі акредитиву (без держгарантій) 
(https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/06/25/649072/) 
50 http://reform.energy/news/naftogaz-v-avguste-priostanovit-import-gaza-dlya-ego-zakachki-v-pkhg-bez-resheniya-voprosa-o-
nalichii-deneg-na-ego-zakupku-kobolev-11829 
51 http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gaz-prices-PSO-June-2019.pdf 
52 http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gaz-prices-PSO-485-June-2019.pdf 
53 http://reform.energy/news/tsena-na-gaz-dlya-naseleniya-v-iyule-prodolzhit-snizhatsya-groysman-11726 
54 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/E32429A8DD43722FC2258420002ABAC6?OpenDocument&year=2019&month
=06&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
55 http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gaz-prices-ne-PSO-July-2019.pdf 
56 Оплати протягом календарного місяця, що передує місяцю поставки газу 
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Газ 
Регламент (ЄС) № 715/2009 про умови доступу до мереж транспортування природного газу, на 
заміну Регламенту (ЄС) № 1775/2005 (ст. 338, 341, Додаток XXVII УА) згідно зі ст. 278 УА, питання 
торгівлі (ст. 269‐274 УА) 

За оцінкою оператора ГТС57, впровадження добового балансування виявило та посилило низку 
проблем, що потребують нагального вирішення. В першу чергу, мова йде про негативні небаланси в 
системі, що утворюються внаслідок відборів з ГТС природного газу або понад затверджені номінації, 
або без номінацій. За підсумками двох місяців роботи в новому режимі, загальний обсяг позитивних 
небалансів склав 0,53 млрд грн (з них "Укртрансгазом" було виплачено учасникам ринку 0,27 млрд 
грн). Водночас, якщо негативний небаланс за цей же період, зумовлений – з точки зору оператора ГТС 
– несанкціонованим відбором газу операторами ГРМ на власні потреби, сформувався обсягом 2,5 
млрд грн, то за підсумками трьох місяців його обсяг сягнув уже 3,298 млрд грн58 (або 607,7 млн 
кубометрів газу), та за весь цей період часу від замовників послуг транспортування було одержано 
оплату лише менш як 2% накопиченого боргу – 63 млн грн59. 

Отже, обсяги відшкодування "Укртрансгазу" спожитого в режимі добового балансування газу, який 
складає його негативний небаланс, фактично незначні. Суттєва заборгованість з балансування за 
попередні періоди (що досягала на момент переходу ринку на новий режим 38,6 млрд грн) також 
відшкодовується винятково в судовому порядку та неповному обсязі. У результаті, оператор ГТС 
позбавлений ресурсів для сплати за позитивні небаланси: оплативши із них 340 млн грн, станом на 20 
червня він залишається винен учасникам ринку іще 837 млн грн60. 

Таким чином, на ринку має місце переддефолтна ситуація – оператор ГТС не має можливості повністю 
погасити свої фінансові зобов’язання перед замовниками послуг транспортування, що призводить до 
зриву тендерів на закупівлю газу для виробничо-технологічних витрат (ВТВ) самого оператора, через 
відмову учасників, і в кінцевому рахунку може призвести до відсутності у нього газу на ВТВ. 

Наявні обставини можна розцінювати як "передумови виникнення надзвичайної ситуації державного 
рівня", про що "Укртрансгаз" попередив НКРЕКП, Державну службу з надзвичайних ситуацій та Раду 
національної безпеки і оборони. 

На думку оператора ГТС61, причиною ситуації, що склалася, є в т. ч. встановлені НКРЕКП наприкінці 2018 
року тимчасові, вдвічі знижені тарифи для точок входу і виходу з ГТС. За розрахунками "Укртрансгазу", 
вони забезпечують закупівлю тільки 60% від необхідного оператору ГТС обсягу газу на ВТВ і, як наслідок, 
за підсумками 2019 року через це може виникнути дефіцит коштів обсягом 22 млрд грн. "Укртрансгаз", 
спільно з регулятором, уже прораховують нові постійні тарифи, в яких буде враховано реальні критичні 
потреби оператора. 

Разом з тим, як повідомили ЗМІ62, про ризик колапсу з причини неналежного рівня розрахунків 
оператора ГТС з постачальниками газу за позитивні небаланси заявила й Асоціація газових трейдерів 
України. Члени асоціації звернули увагу НКРЕКП, а також представників органів виконавчої влади на те, 
що чинна редакція Кодексу ГТС дає змогу операторам ГРМ і підприємствам ТКЕ нарощувати 
заборгованість за негативні небаланси, що й спричиняє нестачу коштів у оператора ГТС, та закликали 
їх докласти зусиль для вирішення цієї проблеми. 

                                                           
57 http://utg.ua/utg/media/news/2019/05/negatyvnyi-nebalans-operatora-gts-v-kvitni-zris-do-25-mlrd-grn.html 
58 http://utg.ua/utg/media/news/2019/06/balancing-2019-05.html 
59 Там само 
60 Там само 
61 http://utg.ua/utg/media/news/2019/05/negatyvnyi-nebalans-operatora-gts-v-kvitni-zris-do-25-mlrd-grn.html 
62 http://reform.energy/news/assotsiatsiya-gazotreyterov-zayavlyaet-o-riske-kollapsa-na-rynke-gaza-iz-za-problem-s-oplatoy-
polozhitelnykh-nebalansov-11635 
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Газ 
Водночас, сприяти недопущенню кризи закликала також Асоціація газового ринку. У своєму прес-релізі63 
асоціація зазначила, що причиною величезних заборгованостей учасників ринку є економічно 
необґрунтовані тарифи на розподіл і транспортування газу, та запропонувала регулятору встановити 
обґрунтовані тарифи учасникам усього ланцюга постачання газу. У повідомленні вказано також, що 
діюча на ринку газу збиткова модель розрахунків є перешкодою для розвитку конкуренції. 

Тим часом, оператор ГТС засвідчив у червні надійність своєї Інформаційної платформи64. Державна 
служба спеціального зв'язку та захисту інформації за підсумками експертизи видала Інформаційній 
платформі добового балансування, адміністратором якої є АТ "Укртрансгаз", атестат відповідності 
комплексної системи захисту інформації. Атестат підтверджує, що "платформа забезпечує захист 
інформації, відповідно до вимог нормативних документів". 

 

Директива 2004/67/ЄC про заходи захисту безпеки постачання природного газу (ст. 338, 341, Додаток 
XXVII УА), дія "Механізму раннього попередження" (Додаток XXVI УА), дії у надзвичайних 
обставинах (ст. 275‐276, 309, 314 УА) 

Міненерговугілля оприлюднило проект постанови КМУ "Про затвердження розміру страхового запасу 
природного газу на 2020 рік"65, яким пропонується зберегти статус кво - постачальники зобов’язані 
створити страховий запас газу в обсязі 10% планових місячних поставок лише у випадку настання 
кризової ситуації. Попри ризики, пов’язані з високою ймовірністю зупинки транзиту російського газу з 
1 січня 2020 року, відомство аргументує позицію тим, що постачальники газу не повинні будуть нести 
фінансове навантаження на рівні 2,037 млрд грн влітку та 3,396 млрд грн у зимовий період. 

Також відомство опублікувало концептуальні положення проекту Закону "Про основи енергетичної 
безпеки" та відповідні презентаційні матеріали66. Зокрема, Міненерговугілля опрацювало визначення 
термінів, уточнило завдання, функції і повноваження органів влади, визначило механізми реалізації 
політики - у т.ч. Енергетичну стратегію як документ політики на довгостроковий період, План 
енергетичної стійкості України - на короткостроковий період (до 5 років), а також енергетичний баланс 
як форма оцінки ресурсної та технологічної бази. Очікується, що після опрацювання пропозицій та 
зауважень на першому етапі Міненерговугілля оприлюднить наступний блок положень законопроекту. 

Тим часом, у червні Україна збільшила запаси газу в підземних газосховищах на 2,16 млрд 
кубометрів67. Сумарно на кінець червня обсяг природного газу у сховищах "Укртрансгазу" склав 13,54 
млрд кубометрів, що на 2,36 млрд кубометрів більше, ніж зберігалося у сховищах торік. Як свідчать 
оперативні дані оператора ГТС68, наростивши запаси газу після закінчення минулого опалювального 
сезону на 5,2 млрд кубометрів (близько 60%), на початку липня Україна досягла наповненості ПСГ у 
44%69. 

Паралельно, за оперативними даними оператора ГТС, Україна в першому півріччі 2019 року, в 
порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, збільшила транзит природного газу через свою 
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64 http://utg.ua/utg/media/news/2019/06/ukrtransgaz-pdtverdiv-nadjnst-nformaczjno-platformi.html 
65 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245378710&cat_id=35082 
66 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245379295&cat_id=244946928 
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68 http://utg.ua/live 
69 https://www.unn.com.ua/uk/news/1810956-ukrayina-zapovnila-svoyi-psg-gazom-na-44-1 
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Газ 
територію на 6,1% (або на 2,59 млрд кубометрів). Загальний обсяг транзиту за цей період перевищив 
45 млрд кубометрів70. 

Оператор ГТС повідомив також, що на початок червня уже 24 міжнародних компанії-нерезиденти 
підписали угоди про зберігання природного газу в режимі "митного складу" та сумарно закачали до 
газосховищ близько 0,5 млрд кубометрів газу71. 

Попит на зберігання газу в газосховищах України влітку 2019 року зріс72. Міжнародні газотрейдери, аби 
вигідно продати газ узимку в ЄС, виявляють зацікавленість у закачуванні природного газу на зберігання 
в українські ПСГ поточного літа. Україна ж запропонувала країнам ЄС зберігати у своїх газосховищах на 
3-4 мільярди кубометрів газу більше, ніж зазвичай. 

Для допомоги Україні, у разі проблем з поставками газу, Польща виразила готовність з'єднати польську 
ГТС газопроводом пропускною потужністю у 2 млрд кубометрів з українською ГТС на пропускному 
пункті Германовичі. Про це повідомив представник польського уряду з питань стратегічної 
енергетичної інфраструктури П. Наїмський73. Слід зазначити, що реалізація цієї пропозиції 
потребуватиме певного періоду часу. 

За інформацією віце-президента Єврокомісії М. Шефчовича74, новий раунд тристоронніх переговорів 
щодо транзиту російського газу через територію України відбудеться у вересні 2019 року. 

Тим часом, до Конгресу США сенатором Д. Баррассо було внесено законопроект про запровадження 
санкцій стосовно обхідного російського газопроводу "Північний потік-2"75. У документі йдеться про 
введення санкцій проти інвесторів (фізичних осіб і компаній), які вкладають у проект понад 1 млн дол. 
У законопроекті акцентовано, що РФ використовує енергоносії як геополітичну зброю. 

Компанія – оператор проекту "Північний потік-2" відкликала свою першу заявку за маршрутом 
газопроводу в територіальних водах Данії на південь від острова Борнхольм, яка залишилася без 
відповіді, тим самим припинивши процес її розгляду, що тривав більше 2-х років76. Друга й третя заявки 
за маршрутами в міжнародних водах – на північний захід і південний схід від острова Борнхольм – 
залишилися без змін. 
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Оцінка прогресу України: 42 зі 100 

Секретаріат Енергетичного Співтовариства не зняв з розгляду процедуру вирішення спору за 
справою ECS-2/17. Доповнення до Положення з покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на 
суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів (постанова № 293 із 
змінами) наближає регульовані ціни газу для населення і теплокомуненерго до ринкового рівня, але 
принципово не змінює порядку постачання. 

У сфері транспозиції актів законодавства ЄС варто відзначити факти набуття чинності оновленими 
редакціями Правил про безпеку постачання природного газу та Національного плану дій, у випадку 
надзвичайної ситуації з постачанням, а також змінами до Кодексу ГТС, спрямованими на 
гармонізацію з відповідними мережевими кодексами ЄС – зокрема щодо угод про алокацію 
(можливість отримання газу одночасно від кількох постачальників), об’єднання замовників послуг 
транспортування в балансуючі групи, надання потужностей з обмеженнями, врегулювання питань 
фінансового забезпечення). 

У царині "анбандлінгу" та створення незалежного оператора ГТС урядом внесено зміни до 
відповідного плану відокремлення за моделлю OU (постанова №484 від 5.06.2019 р.). Поки що його 
реалізація залишається низькою, оскільки більшість заходів заплановано на друге півріччя. Разом з 
тим, все ще невирішеним залишається конфлікт між урядовим баченням і позицією «Нафтогазу»: 
хоча «Нафтогаз» надав КМУ детальний план «анбандлінгу», але публічно продовжує виступати за 
реалізацію моделі ISO. Поки ж окремому ТОВ у структурі «Укртрансгазу» передано функції технічної 
експлуатації ГТС, готуються нормативні передумови для передачі активів "МГУ", що має бути 
тимчасово передане в управління «Нафтогазу». 

Щодо незалежності операторів ГРМ, перевірки НКРЕКП виявили два випадки порушень вимог 
законодавства про відокремлення видів діяльності. Зокрема, зафіковано порушення вимоги про 
окремий бухоблік діяльності з розподілу газу, в іншому випадку виявлено ознаки зловживання 
монопольним становищем. Також, у двох випадках представників НКРЕКП взагалі не допущено на 
обʼєкти ліцензіантів. Регулятор також провів 22 позапланові перевірки, більшість стосувалася 
виконання приписів НКРЕКП щодо нарахувань до оплати споживачами обсягів газу без приведення 
до стандартних умов. 

Ринок залишається переважно регульованим, за підсумками 5 місяців року лише 44% газу 
реалізується на основі вільного ціноутворення, за конкурентними умовами. Через це на 
роздрібному ринку зберігається висока концентрація - за оцінкою НКРЕКП, в 2018 році частка трьох 
найбільших груп постачальників склала 66%. За даними НКРЕКП, лише 69 побутових споживачів 
змінили постачальника у 2018 році. 

При цьому, через низку невирішених питань, зокрема перегляду тарифів на транспортування і 
розподіл газу, а також врегулювання позадоговірних відборів газу, суттєво погіршилася платіжна 
дисципліна. На середину 2019 року борги ТКЕ і ТЕЦ перед "Нафтогазом" виросли на 36%. Борг 
газопостачальних компаній (газзбутів) збільшився на 28%. Запровадження добового балансування, 
хоч і скоротило обсяги небалансів, але не вирішило питання боргів користувачів системи перед 
оператором ГТС. 

В частині безпеки постачання не було кризових ситуацій з постачанням газу, водночас 
неврегульоване питання з транзитом із січня 2020 року може потенційно створити таку кризу та 
погіршити наступну оцінку за даним критерієм. 





Електроенергетика та ядерна безпека 
Триває підготовка до запуску нового ринку електроенергії з 1 липня але політичні дебати щодо 
можливості його перенесення на 2020 рік не завершено, хоча можливість прийняття відповідного 
законодавчого рішення практично нульова. У зв’язку із підвищенням температури кілька днів у 
червні енергетична система працювала на межі можливостей.  

Державний вугільний сектор продовжує лихоманити, що вкотре демонструє необхідність 
напрацювання та реалізації комплексного стратегічного підходу щодо його майбутнього. 

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

У червні було зареєстровано три проекти законів , що пропонують відкласти початок роботи нового 
ринку електроенергії. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної 
енергії" щодо захисту прав вразливих споживачів ( автор Борис Розенблат, .   рег № 10369 від 06 
червня   ) 77передбачає введення нового ринку з 1 лютого 2020 року та де-які новації щодо вразливих 
споживачів. Проект  Закону про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" 
щодо запровадження нового ринку електричної енергії ,поданий Президентом України ( рег № 10376 
від 10.06.19 ) взагалі пропонує відкласти введення нових правил роботи ринку електроенергії на рік 
до 1 липня 2020 року78 . Через кілька днів Президент подав ще один проект -Проект Закону про 
внесення змін до деяких законів України щодо зниження вартості електричної енергії( рег № 
10401). 79Президент вважає за необхідне саме законом врегулювати  механізм формування вартості 
електричної енергії, виробленої на вугільних електростанціях, за принципом врахування реальних 
обґрунтованих витрат на її виробництво. Також, на думку президента, існують організаційні, технічні 
та фінансові ризики, які заважають початку роботи нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 р, тому 
його треба перенести на рік, а за цей чар ризики мінімізувати.  
 
4 червня Комітет ПЕК ВРУ прийняв рішення про внесення  проекту Закону про внесення змін до статті 
9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" та Розділу XVII "Прикінцеві та перехідні 
положення" Закону України "Про ринок електричної 3 енергії", Домбровський О.Г., Підлісецький Л.Т. 
та інші, №10343, на розгляд Верховній Раді України для прийняття рішення.80 Але до порядку денного 
ВРУ цей законопроект включено не було.  
 
13 червня Конституційний суд ухвалив Рішення у справі за конституційним поданням 46 народних 
депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності)  де-яких Закону України 
„Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг“ (справа про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг). Зокрема неконституційними визнані положення Закону щодо:  

• Утворення незалежного від будь-якої з гілок влади колегіального органу, який, на думку Суду ,  має 
ознаки центрального органу виконавчої влади, однак не підпорядковується Кабінету міністрів 

• Призначення членів  НКРЕКП президентом, що виходить за межі його повноважень та призначення 
(обрання) президентом та ВРУ членів Конкурсної комісії 

Суддя Конституційного суду О.Первомайський не погодився і виніс окрему думку, якою висловив 
позицію стосовно виключних повноважень Кабінету міністрів та інших створених органів таких як 
НАБУ, НАЗК та інші.  

                                                           
77 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66053 
78 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66067 
79 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66112 
80 http://kompek.rada.gov.ua/documents/zasid/73750.html 
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Електроенергетика та ядерна безпека 
 До 31 грудня 2019 р парламент повинен визначитися із приведенням законодавства у 
відповідність до Конституції України. 

 
Покладання спеціальних обов’язків  
 

5 червня КМУ прийняв Постанову № 483 , якою затвердив  Положення про покладення спеціальних 
обов’язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних 
інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії. 81 Спеціальні обов’язки покладаються 
на виробників електричної енергії; постачальників універсальних послуг; операторів систем 
розподілу електричної енергії та оператора системи передачі електричної енергії. До виробників, на 
яких покладаються ПСО відносяться Укргідроенерго та Енергоатом. При цьому вони  зобов’язані 
здійснювати продаж  на електронних аукціонах  ПУП, ОСР та ОСП не більш як 60 відсотків обсягу 
відпуску електричної енергії, виробленої на атомних електростанціях, та не більш як 20 відсотків 
обсягу відпуску електричної енергії, виробленої на гідроелектростанціях.82 

 
На протязі 3-х місяців за пропозицією МЕВП електронні аукціони будуть проводиться на «Українській 
енергетичній біржі». 83 

 

НКРЕКП виступило з критикою зазначеної постанови КМУ. Так, Регулятор вважає, що, що реалізація  
рішення уряду призведе до додаткового навантаження на промисловість та бюджет приблизно 37 
млрд грн на рік. НКРЕКП не має повноважень визначати порядок компенсації . Зі свого боку Регулятор 
вважає що потрібна продаж не менше 80 % електроенергії, виробленої АЕС та не менше 50% ГЕС , за 
прямими договорами за фіксованою ціною.  Перший пріоритет купівлі повинні мати  ПУП (не більше 
ніж обсяг населення), оператор системи розподілу (ОСР) та Оператор системи передачі (ОСП). 
Залишковий обсяг продається всім бажаючим. Замість тарифу НЕК «Укренерго» забезпечити джерело 
компенсації різниці в цінах за рахунок додаткового доходу НАЕК «Енергоатом», а «Порядок 
компенсації» описати у постанові про покладання спеціальних обов’язків, оскільки у НКРЕКП відсутні 
повноваження для його розробки. Згідно із ст.62 п.5 Закону України «Про ринок електричної енергії» 
ці повноваження належать до КМУ .84.  

12 червня Кабінетом Міністрів внесено  зміни ( постанова № 512)  до постанови № 483 , якими   
передбачено продаж на електронних аукціонах за двосторонніми договорами та за граничною ціною 
до 75% електроенергії ,  виробленої НАЕК  Енергоатом,  та 20% ПАТ  «Укргідроенерго» для 
«Гарантованого покупця» (ГП). Ще 15% електроенергії від Енергоатому продається для ОСП і ОСР.85 

Гранична ціна визначається як середньозважена фактична ціна на електричну енергію, вироблену 
відповідним виробником у квітні — травні 2019р. Гарантований покупець реалізує електроенергію 
для постачальників універсальних послуг  та здійснює купівлю електроенергії на території 
Бурштинського острову., як окремої зони енергоринку.  

                                                           
81 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-pokladennya-specialnih-obovyazkiv-na-uchasnikiv-
rinku-t050619 
82 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-pokladennya-specialnih-obovyazkiv-na-uchasnikiv-
rinku-t050619 
83 https://expro.com.ua/novini/mnenergovugllya-obralo-ukransku-energetichnu-brju-dlya-provedennya-aukconv-z-prodaju-ee-
derjavno-genera 
84 https://expro.com.ua/novini/pso-z-postachannya-ee-naselennyu-moje-prizvesti-do-navantajennya-na-promislovst-ta-byudjet-
37-mlrd-grn-nkrekp 
85 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-polozhennya-pro-pokladennya-specialnih-obovyazkiv-na-
uchasnikiv-rinku-t120619?fbclid=IwAR1OwKj9bWjpICffhHMu0_glO2LmAebQqdrbDUqvfPBBI7UOGYPe88eXJb4 
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Електроенергетика та ядерна безпека 
Ціна на електроенергію, за якою ГП здійснює її продаж ПУП, розраховується як різниця між 
фіксованою ціною для побутових споживачів, що дорівнює тарифам, які діяли протягом II кварталу 
2019р. і тарифами на послуги з передачі, на послуги з розподілу електричної енергії і на послуги ПУП, 
але не менш як 10 гривень за 1 МВт-год. 

 

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

ДП НЕК «Укренерго» 7 червня повідомив про робочу зустріч з представниками ОСР Молдови – 
Молделектрика. Досягнута домовленість про створення  робочої групи для впровадження 
скоординованих аукціонів на розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів.  Такі 
аукціони відповідають є європейським стандартам,  спрощують експорт/імпорт електроенергії між 
країнами та забезпечують безперешкодний доступ всіх учасників ринку до пропускної спроможності 
міждержавних перетинів. 86 Також сторони  оновили низку додатків до Експлуатаційної угоди про 
створення спільного блоку регулювання Україна—Молдова, яку укладено в межах заходів з інтеграції 
енергосистем обох країн до ENTSO-Е.87 
 

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

 
Оператор системи передачі,  Оператор енергоринку  
20 червня НЕК Укренерго, як Оператор системи передачі , провела масштабне оновлення модуля 
балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг платформи MMS та  продовжує тестування,  обкатку 
та удосконалення всіх модулів платформи. Проведено успішне тестування обміну даними 
комерційного обліку з усіма ОСР окрім ПП «Гарант Енерго М».88 

21 червня ДП НЕК Укренерго, як ОСП повідомив про загрозливу ситуацію в енергосистемі  із 
забезпеченням балансу виробництва та споживання електроенергії.  Це було пов’язано із кількома 
факторами:  рекордними показниками температури повітря та браком резервних потужностей. Пік 
споживання потужності становив 17935 МВт. 

Енергосистема України певний час  працювала  з відсутніми нормативними резервами потужності на 
енергоблоках ТЕС генеруючих компаній. Поза резервом через відсутність вугілля знаходилось 7 
блоків ТЕС (3 – ДТЕК і 4 – Центренерго) сумарною встановленою потужністю 2857 МВт. За 10 днів 
спеки запаси вугілля на складах ТЕС зменшились майже на 10%.89 24 червня система працювала 
збалансовано, спека спала, але брак маневрових потужностей залишився критичним, як і запаси 
вугілля. 90 

 

                                                           
86 https://ua.energy/osnovni-podiyi/ukrenergo-ta-moldelektryka-vprovadzhuvatymut-auktsiony-z-rozpodilu-mizhderzhavnyh-
peretyniv-za-yevropejskym-zrazkom/ 
87 https://ua.energy/media/pres-tsentr/pres-relizy/ukrenergo-ta-moldelectrica-onovyly-dodatky-do-ekspluatatsijnoyi-ugody-pro-
spilnyj-blok-regulyuvannya-v-entso-e/ 
88 https://ua.energy/media/pres-tsentr/pres-relizy/yak-prohodyt-testuvannya-platformy-mms-realizovano-bilshu-chastynu-
funktsij-dlya-novogo-rynku-elektroenergiyi/ 
89 https://ua.energy/osnovni-podiyi/ukrenergo-poperedzhaye-pro-ryzyk-vynyknennya-nadzvychajnoyi-sytuatsiyi-v-
energosystemi/ 
90 https://ua.energy/media/pres-tsentr/pres-relizy/pro-stan-roboty-energosystemy-ukrayiny-na-ranok-24-chervnya-2019-roku/ 
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Електроенергетика та ядерна безпека 
28 червня ОСП  опублікував Формати надання ППКО даних комерційного обліку та Порядок 
підготовки та надання даних комерційного обліку ППКО. 

Необхідні  матеріали щодо моделі комерційного обліку (шаблони, заявки, реєстрація елементів 
моделі та формати даних комерційного обліку) знаходяться в розділі сайту — Адміністратор 
комерційного обліку.91 

НКРЕКП 27 червня прийняла постанову №1249 , якою погодила розраховані ДП «Оператор ринку» 
:фіксований платіж за участь на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку у розмірі 3 
577,0 грн (без ПДВ); тариф на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 
внутрішньодобовому ринку у розмірі 2,91 грн/МВт∙год (без ПДВ).92 

Регулятор  погодив визначені ДП «НЕК «Укренерго» дві відокремлені зони в межах України – торгову 
зону «Острів Бурштинської ТЕС» та торгову зону «ОЕС України» , про що прийняв постанову № 1307 
від 27 червня. 93 

  

Гарантований покупець 

Гарантований покупець 25 червня отримав статус учасника ринку і почав підготовку до тестових 
операцій.  Станом на 25 червня на ОРЕ працюють  398 виробників за «зеленим» тарифом, з них доступ 
до програмного забезпечення Гарантованого покупця отримало 310 ,  124 з них вже  подали свої 
погодинні добові графіки відпуску електричної енергії на розрахункову добу, що склало більше 64% 
від виробників з ВДЕ. Також розпочато  укладення договорів з виробниками електричної енергії за 
«зеленим» тарифом94.  

 

Кодекс системи передачі 

ДП «НЕК «Укренерго» оприлюднила  проекти додатків до Кодексу системи передачі «Інструкція про 
складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів» та «Інструкція 
про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії».  Обговорення 
документів планується провести 19 липня 2019 р.  

 

Ціни на ринку електроенергії 

ДП «Енергоринок» публікує ціни на електроенергію, що склалися у травні 2019.  Згідно опублікованим 
даними , найдешевше електроенергія коштувала 1 травня в 02:00 – 752,9 грн/МВт-год, а найдорожче 
19 травня в 22:00 – 2624,61 грн/МВт-год. 

 

Середня ОРЦ за травень становила – 1552,64 грн/МВт-год.95 
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Електроенергетика та ядерна безпека 
Ст.339, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна‐ ЄС, Ринок вугілля 

На початку місяця на державних вугледобувних підприємствах західної України пройшов ряд акцій 
протесту пов’язаних з затримкою виплат заробітної плати, яку частково не виплатили ще з березня. 
Продовжуються негативні тенденції попереднього місяця: через проблеми зі збутом видобутого 
вугілля на складах шахт та збагачувальній фабриці продовжує накопичуватись вугілля. 

7 червня під час години запитань до уряду у Верховній Раді України міністр енергетики та вугільної 
промисловості повідомив, що Кабінет Міністрів України скерує 295 мільйонів гривень на погашення 
заборгованості із заробітної плати гірникам.96  

Станом на 10 червня роботу призупинили гірники всіх шахт ДП "Львіввугілля". Кілька сотень шахтарів 
перекрили трасу міжнародного значення "Львів – Рава Руська". Протестувальники вимагали 
виплатити їм заборгованість з заробітної плати та поліпшити умови праці.97 Заборгованість по 
заробітній платі працівникам ДП «Львівугілля» сягає понад 280 млн. грн. 

У другій половині місяця схожі акції протесту пройшли на державних вугледобувних шахтах на сході 
України. Причини аналогічні наведеним вище. 

В кінці місяця більшість державних вугледобувних підприємств відновила роботу. 

Одночасно з тим деякі шахти періодично знеструмлюються через значну заборгованість за послуги з 
постачання електричної енергії. Зокрема, протягом місяця частково знеструмлювались шахти 
"Гірська" ДП «Первомайськвугілля», “Південнодонбаська №1, «Шахта 1/3 Новогродівська» ДП 
«Селидіввугілля».  

Враховуюче те, що державний вугільний сектор є найбільшим боржником за спожиту електричну 
енергію –  практика періодичного часткового знеструмлення ймовірно буде продовжуватись. 

6 червня до порядку денного був включений законопроект №10307 «Про внесення змін до Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» щодо збільшення видатків за бюджетною 
програмою «Реструктуризація вугільної галузі»».  

У законопроекті пропонується внести зміни до державного бюджету та збільшити на 5337000,0 тис. 
грн. видатки Міністерству енергетики та вугільної промисловості України на фінансування бюджетної 
програми «реструктуризація вугільної галузі» (код 1101590).98  

Відповідно до пояснювальної записки метою законопроекту є «забезпечення належної державної 
фінансової підтримки державних вугледобувних підприємств, які знаходяться у кризовому стані, на 
потреби реструктуризації шахт, проведення їх технічного переоснащення та забезпечення сталої і в 
повному обсязі виплати заробітної плати шахтарям і невідкладного погашення наявної 
заборгованості з неї».99 

Головне науково-експертне управління у своєму висновку зазначило, що прийняття внесеного 
проекту матиме своїм наслідком зростання граничного обсягу дефіциту державного бюджету, а, 
отже, граничного обсягу державного боргу у зв’язку з необхідністю здійснення додаткових 
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Електроенергетика та ядерна безпека 
державних запозичень для фінансування приросту бюджетного дефіциту.100 

 

Ст.342, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна‐ ЄС ,Співпраця в атомній сфері, Директива № 
96/29/Євратом, Директива Ради № 2006/117/Євратом, Директива Ради № 2003/122/Євратом       

В рамках триденного робочого візиту 4-6 червня 2019 року Корпорація закордонних приватних 
інвестицій (OPIC) і Central Storage Safety Project Trust відвідали майданчик будівництва ЦСВЯП у зоні 
відчуження Чорнобильської АЕС та обговорила з представниками НАЕК «Енергоатом» питання щодо: 
відповідності графіку виконання проекту; процесів управління проектом, в тому числі управління 
контрактами та субконтрактами; забезпечення якості будівництва; стан узгодження відповідної 
нормативно-правової бази на рівні Уряду України; стан проведення експлуатаційних випробувань 
обладнання Holtec на ядерних об’єктах України. Перевірка проводилася з метою контролю 
виконання Україною угод про залучення $250 млн та фінансування будівництва в Україні 
Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Представники американської 
делегації за підсумками інспекторської перевірки залишились задоволеними станом реалізації 
проекту.101 

10 червня у штаб-квартирі Holtec International керівниками компаній було підписано Угоду про 
партнерство між НАЕК «Енергоатом», ДНТЦ ЯРБ та Holtec International. Угода передбачає створення 
міжнародного консорціуму, метою якого є сприяння діяльності щодо впровадження в Україні 
технології малих модульних реакторів (ММР) SMR-160. Планується, що консорціум буде здійснювати 
аналіз нормативної документації, що використовується при розробці концептуального проекту 
енергоблоку з реактором SMR-160; аналіз концептуального проекту АЕС з енергоблоками SMR-160; 
підготовку вихідних даних, необхідних для розробки ТЕО; оцінку проекту SMR-160 на відповідність 
загальним і технічним критеріям відповідно до методології МАГАТЕ з оцінки технологій ядерних 
реакторів NP-T-1.10 та підготовку документів для прийняття рішення на національному рівні стосовно 
впровадження реакторної технології SMR-160 в Україні.102 

11-14 червня  представники ЄБРР - банку-кредитора Комплексної (зведеної) програми підвищення 
безпеки енергоблоків атомних електростанцій (КзПБ), Консультанта-інспектора кредиторів і Групи 
управління проектами провели моніторинг реалізації заходів програми на Южно-Українській АЕС . 

На підсумковій нараді за результатами триденної роботи було зазначено, що програму візиту 
виконано в повному обсязі. Експерти проаналізували всю необхідну  технічну та фінансову 
документацію, здійснили огляд та ревізію поставленого і змонтованого обладнання, а також провели 
інтерв’ю з керівниками робіт і фахівцями, отримавши вичерпні відповіді на всі питання, що їх 
цікавили. За їх словами фактів, які б загрожували продовженню втілення кредитної угоди виявлено 
не було.103 

На Хмельницькій атомній електростанції завершила роботу місія партнерської перевірки ВАО АЕС. 
Експерти Всесвітньої асоціації операторів проводили спостереження за роботою трьох змін 
оперативного персоналу блочного щита управління ХАЕС на повномасштабному тренажері станції. 
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Електроенергетика та ядерна безпека 
До кола завдань входили дії професіоналів-атомників з ліквідації зімітованих подій з елементами 
нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації та аварійного режиму. В ході роботи 
було розроблено три різні сценарії, проведено їх валідацію для тренажера блочного щита управління 
Хмельницької АЕС з урахуванням світового досвіду експлуатації. Місія високо оцінила співпрацю своїх 
експертів з персоналом ХАЕС.104 

З 19 по 24 червня 2019 року інспектори МАГАТЕ провели чергову планова інспекцію енергоблока №5, 
що знаходиться в плановому середньому ремонті та сухого сховища відпрацьованого ядерного 
палива (ССВЯП). Інспектори МАГАТЕ провели інспекцію відправки двох контейнерів з відпрацьованим 
ядерним паливом з енергоблока №5 на зберігання в ССВЯП Запорізької АЕС.105 

На Запорізькій АЕС розпочалася робота над будівництвом ангарного сховища легкого типу. У сховищі 
легкого типу розміщуватимуть РАВ, вже упаковані  в спеціальні «бочки» -контейнери. Далі їх 
встановлятимуть у ще одні контейнери – залізобетонні. Відповідно до проекту, сховище легкого типу 
розраховане на 1300 залізобетонних контейнера. 

Майданчик для сховища легкого типу будується безпосередньо біля комплексу з переробки РАВ. На 
сьогоднішньому етапі робіт будівельники та підрядна організація встановлюють спеціальні 
залізобетонні сваї, в наступному ж році почнуть зводити конструкції стін. Орієнтовно повністю цей 
об’єкт буде здано в експлуатацію у 2021 році.106 

25-26 червня, у рамках Генеральної асамблеї та щорічної конференції FORATOM «Ядерна Європа 
2019», президент НАЕК «Енергоатом» підписав спільний Маніфест про запобігання кліматичним 
змінам і збереження економічної ефективності енергетики ЄС. Маніфест підписали 29 лідерів ядерної 
промисловості країн ЄС . Своєю головною метою лідери ядерної промисловості ЄС вбачають 
об’єднання зусиль Європейського Союзу та високотехнологічної європейської ядерної промисловості 
задля спільної праці у досягненні глобальних цілей Паризької кліматичної угоди із запобігання 
кліматичним змінам щодо зобов’язань зі зменшення викидів СО2 та прискорення процесів 
декарбонізації енергетики Європи до 2050 року.107 

 

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

У рамках візиту представників місії Єврокомісії з моніторингу результатів діяльності керівництво ДАЗВ 
проінформувало про стан реалізації проектів програми Інструменту співробітництва у сфері ядерної 
безпеки (ІСЯБ), а також інших міжнародних проектів та поточну діяльність Агентства. Зокрема, під час 
консультацій з експертами основну увагу було приділено вагомим результатам України у сфері 
розвитку інфраструктури поводження з радіоактивними відходами. 

Серед пріоритетних завдань на 2019 рік, які реалізуються за підтримки міжнародної спільноти, 
керівництво ДАЗВ особливо виокремило необхідність прийняття нової класифікації РАВ, завершення 
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Електроенергетика та ядерна безпека 
будівництва «сухого» сховища для відпрацьованого палива № 2, введення нового безпечного 
конфайнмента та заводу з переробки рідких РАВ в експлуатацію, продовження роботи зі створення 
геологічного сховища.108 

На черговому засіданні Спільного координаційного комітету українсько-японського проекту SATREPS 
обговорили річні результати співпраці та окреслили напрями роботи на наступний рік. Зокрема, у 
рамках проекту були представлені результати оцінки радіоактивного забруднення екосистем на 
осушених ділянках водойми-охолоджувача ЧАЕС, динаміка міграції радіонуклідів водним шляхом, а 
також законодавчі аспекти забезпечення ефективного управління зоною відчуження. Серед 
пріоритетних напрямів співпраці на наступний рік учасники засідання виділили продовження 
досліджень за попередніми напрямами, а також розширення системи радіаційного моніторингу 
навколишнього природного середовища за рахунок встановлення додаткових аспіраційних 
пристроїв, будівництва спостережних свердловин.109 
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Електроенергетика та ядерна безпека 

 

Оцінка прогресу України: 43 зі 100 

З 1 січня 2019 року розпочав роботу роздрібний ринок електроенергії, але перший місяць його 
роботи показав, що далеко не усі споживачі були готові. Тому значна кількість споживачів, в першу 
чергу водоканали, шахти, бюджетні установи та підприємства потрапили до постачальника 
«останньої надії» (ПОН) - ДП «Укрінтеренерго». Це призвело не тільки до підвищення тарифу для 
таких споживачів, але і вплинуло на фінансові показники ПОН , бо частина підприємств ЖКГ та 
вугільна галузь, перш за все та, що знаходяться на сході України, не змогли оплатити рахунки. З 
часом ситуація покращилася, бо ПОН міг обслуговувати таких споживачів на протязі 3-х місяців, але 
проблеми Сходу та реструктуризації заборгованості ще не були вирішені. 

Основним завданням НКРЕКП, Міненерговугілля та КМУ було завершення формування необхідної 
нормативної бази для початку роботи оптового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року. 

У сфері законодавчого забезпечення ядерної безпеки поки не зафіксовано суттєвого прогресу. 
Законопроект № 5550-д (приведення у відповідність до положень Директиви 2013/59/Євратом) 
прийнятий лише в першому читанні. Законопроекти № 6089 (приведення у відповідність до 
міжнародних вимог безпеки в частині удосконалення системи класифікації радіоактивних відходів 
для їх захоронення) та № 7471-д (забезпечення відповідності державного нагляду та контролю у 
сфері ядерної та радіаційної безпеки вимогам міжнародних договорів та конвенцій) не 
розглядались. Був розроблений проету Закону «Про внесення змін до Закону України «Про 
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» щодо експерта з радіаційного захисту». 

ДП "НЕК "Укренерго" готується до проведення сертифікації як ОСП. Оператори системи розподлу 
(ОСР) почали працювати окремо від постачальників електроенергії ще у ІІІ-IV кварталі 2018 року, 
однак оцінити їх незалежність поки важко з огляду на заходи контролю НКРЕКП, що очікуються. 

Ступінь відкриття ринку залишається невисоким: 44,6% електроенергії постачається 
постачальниками універсальних послуг (ПУП), 55,3% – постачальниками за вільними цінами. При 
цьому, дані Регулятора за 2018 рік показують, що частка трьох найбільших електропостачальників 
складала 38,7%.  

Поки складно оцінити можливості для зміни постачальника, оскільки для домогосподарств поки 
бракує економічної доцільності через низькі регульовані тарифи, а ті переходи, що відбуваються 
серед непобутових споживачів (1130 споживачів за 2018 рік) є незначними. 

Умови торгівлі, у т.ч. транскордонної, існують для експорту (аукціони), і до 1 липня 2019 року не 
працювали для імпорту. За період моніторингу рішень щодо введення надзвичайного стану в 
електроенергетиці не приймалося. 





Енергоефективність та соціальні питання 
Про істотний поступ у вдосконаленні системи енергозбереження та енергоефективності протягом 
червня в Україні говорити не доводиться. Як і раніше, найкращі та доволі наочні результати 
показують ті проекти та ініціативи, які запроваджуються у співпраці між Держенергоефективністю 
та проектами міжнародної допомоги. При цьому, конкретні результати такого партнерства можуть 
бути отримані на рівні технічної співпраці, наприклад, у розробці концепції національної 
електронної платформи з енергетичного менеджменту та моніторингу за підтримки GIZ. Також, 
міжнародна допомога дає хороші результати і на рівні розробки та удосконалення нормативного та 
регуляторного середовища. Яскравим прикладом останнього є розробка принципово нового 
способу популяризації та впровадження систем енергетичного менеджменту, а саме концепції 
енергосервісу – «ЕСКО‐Енергоменеджмент», що націлена на використання синергії двох 
паралельних механізмів підвищення енергоефективності. Ще меншим оптимістичним прогноз 
щодо врегулювання складнощів із повноцінною монетизацією субсидій: проблема із сумнівною 
заборгованістю, яку облгази примусово стягають зі споживачів всупереч рішенню регулятора, 
здається, навіть не наближається до вирішення. 

 
Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність 

Зважаючи на активну фазу виборчого процесу в Україні, результативна робота із доопрацювання та 
ухвалення законопроектів як для урядовців, так і для парламентарів залишилася не в пріоритеті. 
Протягом червня проект закону «Про енергетичну ефективність» не був винесений на розгляд Уряду. 
Відповідно, очікувати його прийняття менше як за 20 днів роботи Верховної Ради України поточного 
скликання не варто.  

Не зважаючи на відсутність явної політичної волі у завершенні законодавчого процесу імплементації 
усіх положень Директиви 2012/27/ЄС, принаймні заяви політиків свідчать про важливість питання 
енергоефективності як такого. Під час форуму «Діалог бізнесу та влади» Президент України Володимир 
Зеленський окреслив пріоритетні напрями для посилення енергонезалежності країни, серед яких 
розвиток відновлюваної енергетики та підвищення енергоефективності110. Водночас, реальні прогнози 
щодо того, чи підніметься у переліку пріоритетів реформа сфери енергоефективності, можна буде 
більш обґрунтовано робити, виходячи із результатів парламентських виборів та формування коаліції.  

Крім того, темі енергетики та енергоефективності була присвячена масштабна конференція, 
організована Європейською радою з питань енергоефективної економіки у Франції 3-8 червня цього 
року, під час якої представники експертного середовища з різних країн вивчали та обговорювали 
актуальні питання енергетичної політики у світі, дієві шляхи забезпечення стабільного доступу до 
енергоресурсів, ефективні інструменти для зменшення енергоспоживання та запобігання змінам 
клімату і найголовніше – механізми для сталого розвитку енергонезалежних громад111. Участь 
української делегації у конференції відбулася за підтримки ініціативи GIZ, а саме – проектів 
«Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях» і «Енергоефективність у громадах II». 
Враховуючи, що на вказаній конференції обговорювалися шляхи розвитку та удосконалення поточної 
системи зменшення енергетичної інтенсивності глобальної економіки, зокрема, поняття «energy 
sufficiency», як потенційної заміни концепції енергоефективності, ще гострішою виглядає нездатність 
України у повній мірі запровадити норми відповідного законодавства ЄС у редакції 2012 року. 

 

 

 

                                                           
110 http://saee.gov.ua/uk/news/2996 
111 http://saee.gov.ua/uk/news/2974 

http://saee.gov.ua/uk/news/2996
http://saee.gov.ua/uk/news/2974


Енергоефективність та соціальні питання 
Енергетичні аудити та системи енергетичного менеджменту (Стаття 8) 

Енергетичний менеджмент є одним із важливих інструментів у реалізації реформи в енергетичному 
секторі загалом. Однак, процес запровадження енергоменеджменту у масштабах всієї країни потребує 
не лише залучення фінансових ресурсів, але й проведення інформаційної кампанії щодо переваг, 
надання інструментів та механізмів реалізації державної політики. Тому представники профільного 
Агентства спільно з міжнародними донорами опрацьовують питання щодо запровадження 
Національної платформи енергомоніторингу в Україні, яке стало ключовим у проведенні круглого 
столу112. Зокрема, в рамках заходу представники Держенергоефективності презентували поточні 
статистичні дані щодо запровадження тих чи інших систем енергомоніторингу. За даними агентства, 
такі системи запроваджені лише у 209 місцевих органах влади України з 1 500, що становить менше 
15%.113 

Через необхідність оперативної та комплексної верифікації якості впровадження енергоефективних 
заходів актуальним є запровадження систем енергоменеджменту/енергомоніторингу в органах 
місцевої та центральної влади, підприємствах, житловій сфері, які планується інтегрувати у 
Національну платформу енергомоніторингу. 

Запровадження вищезгаданої платформи матиме низку безперечних переваг, зокрема: 

- верифікація енергоефективних заходів, впроваджених за ЕСКО-договорами, «теплими 
кредитами» тощо; 

- відкриті дані щодо енергоспоживання потенційних ЕСКО-об’єктів; 
- проведення бенчмаркінгу (порівняння) енергоспоживання типовими будівлями різних 

регіонів; 
- виявлення об’єктів, які потребують першочергового впровадження енергоефективних заходів; 
- оцінка ефекту від запроваджених енергоефективних заходів; та 
- ЕСКО-інвестор в онлайн режимі може оцінити доцільність впровадження енергоефективних 

заходів на конкретному об’єкті. 

Сторони домовилися об’єднати зусилля та розробити дорожню карту конкретних дій щодо 
запровадження вищезазначеної Національної платформи енергомоніторингу. Реалізація вказаної 
ініціативи дозволить значно полегшити виконання наявного комплексу заходів, передбачених 
відповідним урядовим розпорядженням. Як показують приклади проактивних населених пунктів на 
кшалт Чорткова, Тернополя та Білої Церкви, які запровадили централізовані системи енергетичного 
моніторингу, за наявності конкретних знань та прикладів цілі міста, а не тільки окремі бюджетні 
установи, можуть отримувати істотне скорочення споживання енергії внаслідок грамотної політики та 
впровадженню систем енергетичного моніторингу та менеджменту. 

 

Облік (Стаття 9) 

Найважливіший показник виконання положень закону – динаміка приросту встановлених лічильників 
– залишається незначною. За інформацією, що надходить з місцевих органів виконавчої влади та 
опрацьовується агентством114, станом на 18 червня 2019 року, були оснащені лічильниками: 

- тепла – 79,2% житлових та майже 78,4% нежитлових будівель; 
- холодної води – більше 71,6% житлових та 94,4% нежитлових будівель; 
- гарячої води – 16,4% житлових та 54,6% нежитлових будівель. 

                                                           
112 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/golova-derzhenergoefektivnosti-z-ekspertami-proon-ta-giz-obgovoriv-perspektivi-
stvorennya-nacionalnoyi-platformi-energomonitoringu-v-ukrayini  
113 http://eepb.org.ua/post/National%20platform%20perspektyvy  
114 http://saee.gov.ua/sites/default/files/18.06.2019.zip  

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/golova-derzhenergoefektivnosti-z-ekspertami-proon-ta-giz-obgovoriv-perspektivi-stvorennya-nacionalnoyi-platformi-energomonitoringu-v-ukrayini
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/golova-derzhenergoefektivnosti-z-ekspertami-proon-ta-giz-obgovoriv-perspektivi-stvorennya-nacionalnoyi-platformi-energomonitoringu-v-ukrayini
http://eepb.org.ua/post/National%20platform%20perspektyvy
http://saee.gov.ua/sites/default/files/18.06.2019.zip


Енергоефективність та соціальні питання 
Традиційно, найкращі показники з обладнання житлових будівель лічильниками тримають: 

- тепла – Черкаська, Миколаївська, Хмельницька, Вінницька області; 
- холодної води – Миколаївська, Івано-Франківська, Закарпатська області; 
- гарячої води – Київська, Миколаївська області. 

Загалом, варто зазначити, що реалізація закону рухається досить повільно, щомісячний приріст 
встановлених лічильників становить не більше 0,5%. 

Хоч система моніторингу, запроваджена раніше цього року, виявилася зручною, на жаль, на підставі 
інформації обласних та Київської міської державних адміністрацій, фахівці Держенергоефективності 
виявили розбіжності в інформації про стан оснащеності будівель вузлами комерційного обліку за 
наростаючим підсумком. Держадміністрації навели такі фактори, що можуть спричиняти розбіжності 
таких відомостей, а саме вони пояснюють ситуацію таким: 

- відновленням роботи лічильників після проведення ремонтних робіт; 

- підключенням до зовнішніх інженерних мереж нових споживачів; 

- відключенням споживачів від системи централізованого водопостачання;  

- приведенням у відповідність даних абонентських відділів підприємств;  

- проведеною інвентаризацію будівель на територіях де підприємства здійснюють свою 
діяльність, як оператори зовнішніх інженерних мереж та надано уточнену інформацію; 

- переведення будинків приватного сектору на індивідуальне опалення; 

- переходом на альтернативні джерела енергії. 

Очікується, що Держенергоефективності разом із Мінрегіоном внесуть необхідні зміни до методики 
для виправлення виявлених недоліків. 

Також Агентство здійснює моніторинг щодо дотримання строків встановлення або заміни вузлів 
комерційного обліку теплової енергії, гарячої та питної води, за результатами якого оформлено та 
надіслано до Держпродспоживслужби 830 повідомлень про порушення вимог законодавства для 
подальшого реагування, що на 45 повідомлень більше, ніж минулого звітного періоду. 

 

Ринок енергосервісу (Стаття 18) 

Завдяки плідній співпраці профільного Державного агентства з енергозбереження та 
енергоефективності та органів влади з підписання меморандівмів про співпрацю протягом попередніх 
періодів, вже зараз стають відчутними перші результати для енергетичної ефективності нежитлових 
будівель та інженерних конструкцій. Для прикладу, у червні урочисто відкрили оновлений комплекс 
на Новотроїцькій насосній станції у Херсонській області, що знаходиться на балансі 
Держводагентства115. Оновлене устаткування удосконалить подачу води на сільськогосподарські 
об’єкти області, зменшить загальне енергоспоживання приблизно на 20%, а також забезпечить 
інвестору очікуваний прибуток. 

Також у червні до впровадження заходів долучилося Міністерство юстиції, перелік потенційних ЕСКО-
об’єктів якого було сформовано та оприлюднено для інвесторів на сайті відповідального 
Держенергоефективності116. Очікується, що впровадження енергосервісу дозволить Мін’юсту залучити 
інвесторів в термомодернізацію об’єктів міністерства та значно заощадити бюджетні кошти на оплаті 
комунальних рахунків. 
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Енергоефективність та соціальні питання 
Загалом, за даними Держеенргоефективності, станом на червень 2019 року, ЕСКО-механізм у 
бюджетній сфері впроваджується у 18 регіонах країни та підписано понад 330 ЕСКО-договорів на 
загальну суму контрактів більше 430 млн гривень117. Місто Київ залишається лідером серед 
впровадження ЕСКО-механізму, у червні влада столиці прийняла рішення запровадити енергосервіс 
ще у 94 навчальних закладах столиці. Станом на сьогодні вже укладено 119 контрактів вартістю понад 
100 млн гривень118. Завдяки реалізації 33 ЕСКО-договорів у закладах освіти м. Києва вдалось досягти 
до 50% (або майже 7 млн грн) економії витрат на теплову енергію в опалювальний сезон 2018-2019 
років. 

Крім того, новою важливою та корисною ініціативою виглядає спроба Держенергоефективності та 
партнерських проектів поширити практики енергоменеджменту за рахунок усе більшої популярності в 
Україні інструменту енергетичного сервісу. За підтримки Проекту ПРООН «Усунення бар’єрів для 
залучення інвестицій у підвищення енергоефективності громадських будівель у малих і середніх містах 
України на основі моделі ЕСКО» фахівці агентства презентували роботу над новою моделлю 
енергосервісу – «ЕСКО-Енергоменеджмент». 

Через досить повільний темп впровадження енергоменеджменту та енергомоніторингу у бюджетних 
установах було прийнято рішення розробити модель ефективного управління енергоспоживанням, що 
може бути організаційно забезпечено за рахунок відносно ширшої компетенції та ресурсної 
спроможності ЕСКО-компанії. Таким чином передбачається, що в рамках реалізації сервісного 
договору ЕСКО-інвестор також забезпечить впровадження енергоменеджменту або його елементів у 
бюджетній установі. У свою чергу, заклад ще істотніше зменшить рівень витрат енергетичних ресурсів, 
а відтак – зможе за рахунок більшої економії швидше повернути інвестиції та встановлену норму 
прибутку інвестора. За експертними підрахунками, середній річний показник економії буде складати 8 
– 10%. Наразі реалізація нової моделі розглядається в таких містах як Київ, Сєвєродонецьк та Біла 
Церква. 

Ініційований Держенергоефективності законопроект щодо змін до ЕСКО-законодавства, що вже 
зареєстрований в Парламенті, містить окремі положення щодо посилення ролі енергоменеджменту в 
ЕСКО-об’єкті. Зокрема, енергоменеджмент буде однією з істотних умов договору енергосервісу119. 

 

Національний фонд енергоефективності, фінансування і технічна підтримка (Стаття 20) 

Функціонування Фонду енергоефективності наразі сконцентровано навколо якнайшвидшого 
завершення підготовчих організаційних операцій, зокрема в частині затвердження умов договору між 
Фондом ЕЕ та Міжнародною Фінансовою корпорацією (IFC) про співпрацю щодо надання грантів 
співвласникам багатоквартирних будинків та реалізацію енергоефективних заходів120. 

Наглядова рада на своєму черговому засіданні у червні затвердила умови договору, який спрямований 
на імплементацію та виконання Угоди про фінансування заходу “Програма підтримки 
енергоефективності в Україні - EE4U” та Угоди про фінансування заходу “Програма підтримки 
енергоефективності в Україні - EE4U - II”. Ці угоди передбачають надання фінансової, технічної та 
інституційної підтримки діяльності Фонду енергоефективності. Підписання угод заплановано на 
початок липня поточного року.  
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Енергоефективність та соціальні питання 
Крім того, Наглядова рада затвердила принципи грантової політики Фонду енергоефективності, що 
повністю відповідають настановам щодо грантової політики Фонду, затверджені Координаційною 
радою донорів 4 червня 2019 року. 

Найбільш очікуваною новиною з боку дирекції Фонду стало визначення точної дати початку 
повноцінної роботи Фонду щодо реалізації Програми, яку запланували на початок вересня 2019 року. 

Як і очікувалося, протягом червня ще більше загострилося питання продовження програми «теплі 
кредити»: фактично передбачений обсяг фінансування вичерпався остаточно, а «перекидка» коштів з 
бюджетних статей, закріплених за Фондом енергоефективності стала практично неможливою 
внаслідок позиції профільного Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ. На 
неодноразові звернення до урядовців від громадськості та представників ОСББ чиновники зазначали 
про неможливість виконання таких вимог через недотримання Агентством регламенту звернення до 
Мінрегіону щодо продовження програми. Однак після тривалого суспільного тиску та публічних 
звернень до урядовців121, 122, 123, 124, Кабінет Міністрів України продовжив фінансування програми, 
надавши додаткові 380 млн грн на її функціонування. 

Загалом у 2019 році близько 100 тис. сімей вже залучили понад 920 млн грн «теплих кредитів», 
зокрема125: 

- більше 560 млн грн - на утеплення приватних будинків; 

- понад 330 млн грн - для ОСББ; 

- близько 26 млн грн - на твердопаливні котли. 

Окрім того, Агентство спільно з Регіональним представництвом Фонду ім. Ф. Еберта в Україні 
продовжує широку інформаційно-роз’яснювальну кампанію щодо вигідних механізмів з 
енергоефективності для ОТГ, зокрема проведено семінар для Сумщини126, Тернопільщини127 та 
Житомирщини128. 

 

Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель 

Закон про енергетичну ефективність будівель передбачає обов’язкову сертифікацію енергетичної 
ефективності низки категорій житлових та нежитлових будинків. У червні від енергоаудиторів до 
профільного Агентства надійшли 36 енергетичні сертифікати. 

Варто зазначити, що з вересня 2018 року і до сьогодні вже сертифіковано 200 будівель, зокрема: 

- 54 - навчальні заклади; 
- 52 - житлові будинки; 
- 49 - громадських будівель; 
- 32 - заклади охорони здоров’я; 
- 13 - дитячих дошкільних закладів. 
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Енергоефективність та соціальні питання 
Перелік атестованих енергоаудиторів розміщений на сайті Держенергоефективності і регулярно 
поповнюється129. Крім того, на офіційному веб-сайті Агентства розміщено покрокову інструкцію «Як 
енергоаудитору отримати атестат для сертифікації енергоефективності будівель»130. 

 

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

 

На виконання зазначеної Директиви прийнято всі технічні регламенти, однак Держенергоефективності 
продовжує імплементовувати інші Директиви щодо енергетичного маркування та екодизайну товарів 
споживання. У червні після погодження профільним Урядовим комітетом131 Кабінет Міністрів України 
схвалив технічний регламент з екодизайну для побутових барабанних сушильних машин132. 

Цей регламент визначає мінімальні стандарти енергоефективності, яким мають відповідати барабанні 
сушильні машини, а впровадження системи екодизайну дозволить поступово витіснити з обігу 
енергоємні барабанні сушильні машини. Тому, споживачі зможуть обирати енергоефективні сушильні 
машини, використання яких додатково дозволить заощаджувати на рахунках за електроенергію. 

 

Соціальні питання  

Не зважаючи на запевнення урядовців про надання гарантій щодо питань монетизації субсидій, станом 
на кінець червня залишається неврегульованим та невирішеним питання монетизації субсидій після 
завершення опалювального сезону. Окремі громадяни почали скаржитися на дії облгазів щодо 
зникнення з їхніх рахунків зекономлених коштів, які самими газовими компанія вважаються 
заборгованістю, частково сформованою внаслідок перерахунку стандартних норм споживання. З 
метою врегулювання цього питання учасниками цільової робочої групи заплановано проведення 
низки заходів з представниками центральних органів виконавчої влади. Адже у разі виявлення 
масового позбавлення громадян можливості отримати зекономлених коштів, це може призвести до 
соціальної напруги через виникнення високої заборгованості за житлово-комунальні послуги та 
позбавленням субсидії взагалі. Міністерство соціальної політики також виступило у публічну площину 
із закликом до споживачів оскаржувати спірну заборгованість133. Зокрема, прес-служба міністерства 
зазначає, що субсидіанти, які мали невикористані, а відтак зекономлені, субсидії за жовтень 2018 – 
січень 2019 року, мали право скористатися ними до кінця опалювального сезону, тобто протягом 
лютого-квітня 2019 року. Тому борги, які виставили у червні таким домогосподарствам надавачі 
комунальних послуг, є не законними. Крім того, фахівці міністерства радять споживачам дізнаватися 
причину походження боргу через запит до комунальників помісячної роздруківки із такою 
інформацією: яка соціальна норма, скільки газу, води, тепла, світла фактично спожито 
домогосподарством, скільки сплачено, а скільки зекономлено. На основі цих даних можна визначити 
правомірність виставлення заборгованості та причин її виникнення. 

 

  

                                                           
129 http://saee.gov.ua/uk/content/energy-auditors-attestation. 
130 http://saee.gov.ua/uk/events/previews/2936  
131 http://saee.gov.ua/uk/news/2980 
132 http://saee.gov.ua/uk/news/2993 
133 https://teplo.gov.ua/news/220-borhy-iaki-ziavylysia-u-chervni-v-subsydiantiv-v-bilshosti-vypadkiv-nezakonni  
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Енергоефективність та соціальні питання 
 

Оцінка прогресу України: 36 зі 100 

Протягом звітного періоду відкрите Секретаріатом Енергетичного Співтовариства провадження 
проти України за невиконання своїх зобов'язань у галузі енергоефективності (справа ECS 01/18) було 
припинене. 

У частині транспозиції Цільова група відзначила відсутність жодного прогресу в частині роботи над 
Директивою 2010/30/ЄС та над Директивою 2012/27/ЄС. Одночасно, на підставі прийняття однієї з 
двох постанов Кабінету Міністрів України, що лишаються серед зобов’язань уряду, фахівці 
покращили оцінку для Директиви 2010/31/ЄС. 

Для оцінки динаміки реального підвищення ефективності використання енергії в Україні цього разу 
експерти Цільової групи вдалися до відслідковування відсоткового значення, на яке зменшилася 
енергоємність економіки держави. Це пов'язано із тим фактом, що результати моніторингу 
виконання відповідного Національного плану дій, який здійснюють Держенергоефективності та 
Мінрегіон для Кабінету Міністрів, залишається непублічним документом. 

Оцінка обсягу коштів, які вкладаються державою для фінансування реальних заходів з 
енергомодернізації та енергоефективності, Цільова група оцінила на підставі даних про фактичні 
бюджетні видатки. Рівень фінансування діяльності Фонду енергетичної ефективності за державний 
рахунок відповідав запланованому. 

Такі показники, як динаміка загальної площі приміщень, опалюваних і (або) охолоджуваних 
будівель, що належать її центральному урядові та займається ним, що були відремонтовані задля 
виконання принаймні мінімальних вимог до енергоефективності, а також динаміка будівель з 
майже нульовим споживанням енергії, не отримали жодного позитивного значення у зв'язку із 
відсутністю встановленої методики оцінювання і, відповідно, будь-якої інформації про досягнення 
таких цілей. 

Крім того, до уваги не брався індикатор, пов'язаний із сумою штрафів, накладених через порушення 
законодавства з енергоефективності, що пов'язано із відсутністю таких штрафів, і навіть системи, за 
якою вони могли би бути накладеними. Очікується, що вказані індикатори будуть придатні для 
оцінювання після прийняття та повноцінної імплементації законопроекту «Про енергетичну 
ефективність». 

Насамкінець, індикатор обліку тепла у житловому фонді був оцінений відповідно до найбільш свіжої 
інформації про обладнання житлових будинків вузлами обліку, отриманої від Мінрегіону. Цей 
показник дорівнює 79% у загальнонаціональному масштабі. 





Довкілля та відновлювані джерела енергії 
У червні Міненерго оприлюднило проект розпорядження щодо внесення змін до Національного 
плану скорочення викидів від великих спалювальних установок. Зміни стосуються додатку 3 плану 
в частині надання операторам спалювальних установок можливості змінювати тип технологій 
скорочення викидів; додатків 1 – 4 в частині актуалізації назв підприємств, років введення в 
експлуатацію та загальної номінальної теплової потужності на 31 грудня 2012 року (МВт); плану 
заходів для скорочення викидів забруднюючих речовин від вугільних великих спалювальних 
установок, включених до Національного плану (Додаток 3). Мінприроди розпочало роботу над 
планом дій з охорони довкілля на 2020‐2025 рік  на виконання нещодавно прийнятої Стратегії 
екологічної політики. Обидва документи потребують проведення стратегічної екологічної оцінки. 
 
Голова держави вніс у Верховну Раду України законопроект №10375, прийняття якого дозволить 
врегулювати питання генерації електроенергії  СЕС приватних домогосподарств. Цей документ 
визначено Президентом України як невідкладний. 
 
Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень) 
(стаття 363 УА) 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України оприлюднило проект розпорядження 
Кабінету Міністрів України “Про внесення змін у додатки 1-4 до Національного плану скорочення 
викидів від великих спалювальних установок”134. По-суті, Міненерго планує послабити план ще навіть 
не розпочавши його практичну реалізацію, а виконання плану знову відкладається на невизначений 
термін.  

У пояснювальній записці йдеться про те, що Національний план необхідно адаптувати до нової моделі 
функціонування ринку електроенергії відповідно до Закону України “Про ринок електричної енергії”, 
що вступає в дію з 1 липня 2019 року. В обґрунтуванні до внесення змін вказуються і фінансові аспекти 
цього питання – “Такі зміни є необхідними з огляду на … потреби великих капіталовкладень з боку 
генеруючих компаній, що враховуючи невизначеність джерел фінансування Національного плану за 
нової моделі ринку призведе до втрати конкурентних переваг в умовах вільного ринку 
електроенергії…” 

Проектом розпорядження передбачається внесення змін до: 

- додатку 3 Національного плану в частині надання операторам спалювальних установок 
можливості змінювати тип технологій скорочення викидів; 

- додатків 1 – 4 Національного плану в частині актуалізації назв підприємств, років введення в 
експлуатацію та загальної номінальної теплової потужності на 31 грудня 2012 року (МВт); 

- Плану заходів для скорочення викидів забруднюючих речовин від вугільних великих 
спалювальних установок, включених до Національного плану (Додаток 3). 

Документ потребує проведення стратегічної екологічної оцінки.  

Нагадаємо, що Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок був 
схвалений восени 2017 року року, проте його реалізація фактично так і не відбувалась. У 2018 році уряд 
прийняв план заходів на його виконання на 2018 рік, відповідно до якого мали бути розроблені 
проекти актів про утворення Організаційного комітету з питань впровадження плану, про 
затвердження плану заходів щодо реконструкції, модернізації, технічного переоснащення та 
виведення з експлуатації великих спалювальних установок, мала бути утворена тимчасова робота 
група з розроблення механізму впровадження Нацплану, та ін. Тим не менше, Міненерго не 
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WgFY_FiqfC5UrdM-UFUd-LFRlNtfz8Q4AsKV-kQSwWoOE 
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Довкілля та відновлювані джерела енергії 
оприлюднило жодної інформації щодо реалізації цього плану, а у відповідь на запита повідомило лише 
про утворення Організаційного комітету та створення тимчасової групи.  

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

Поданий 10 червня Президентом України В. Зеленським законопроект «Про внесення змін до статті 9-
1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії"»135 пропонує повернути «зелений» тариф тим 
домогосподарствам, які мають домашні наземні СЕС потужністю до 30 кВт. Варто зазначити, що 
законопроект є консолідованою позицією Комітету ВРУ з питань ПЕК, а також ключових стейкхолдерів 
у галузі ВДЕ. 
 
Він дозволить зняти питання щодо заборони розміщення сонячних електростанцій до 30 кВт лише на 
дахах та фасадах будівель, а також вирішити питання отримання «зеленого» тарифу СЕС, котрі 
розташовані на земельних ділянках.  
 
Прийняття цього законопроекту дозволить малій генерації відновлюваної енергетики розвиватися 
швидким темпами, як це було до прийняття закону №8449-д. Нагадаємо, відповідно до цього 
документу, "зелений" тариф більше не надається домашнім СЕС, котрі збудовані на землі. 
 
На фоні намагань усунути недоліки з обмеженням прибутків та можливостей встановлювати домашні 
СЕС на земельних ділянках, влада продовжує працювати над запровадженням  ринку «зелених 
бондів» в Україні. Зокрема, відбулося перше засідання Міжвідомчої робочої групи136, котре було 
ініційоване Держенергоефективності за підтримки GIZ, з Climate Bonds Initiative та Європейським 
інвестиційним банком (ЄІБ). На цьому засіданні представники робочої групи обговорили нормативно-
правове врегулювання запуску ринку «зелених бондів» в нашій державі. Варто зазначити, що у ЄІБ 
підтвердили зацікавленість у купівлі перших українських «зелених» облігацій, але тільки за умови, що 
вони повністю відповідатимуть міжнародним стандартам.  
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136 http://saee.gov.ua/uk/news/2971 
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Довкілля та відновлювані джерела енергії 
 

Оцінка прогресу України: 42 зі 100 

Наразі на розгляді в Секретаріаті Енергетичного Співтовариства знаходиться одна справа, що 
стосується питань довкілля, - щодо вмісту сірки в деяких видах палива. 

Для імплементації горизонтальних екологічних директив працює два системних закони – “Про 
оцінку впливу на довкілля” та “Про стратегічну екологічну оцінку”. Під час звітного періоду уряд вніс 
зміни до постанови для забезпечення реалізації Закону “Про стратегічну екологічну оцінку”, 
необхідно прийняти низку підзаконних актів. 

Проект Закону “Про території Смарагдової мережі”, навіть у випадку прийняття, не забезпечить 
повного виконання пташиної та оселищної директив. Мінприроди прийняло План дій щодо 
збереження чорного лелеки в Україні. Водночас, не створено жодної спеціальної природоохоронної 
території для захисту птахів у зв’язку із відсутністю необхідного законодавства. 

Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля надалі працює в тестовому режимі, тому потребує 
вдосконалення, особливо з огляду систематизації інформації. В тестовому режимі розпочала роботу 
система “Відкрите довкілля” (інтерактивні карти “Вода”, “Повітря”, “Екофінанси”), а з 1 січня 2019 
року почав застосовуватись порядок здійснення державного моніторингу вод за європейськими 
стандартами. Нова версія Єдиного державного веб-порталу відкритих даних data.gov.ua містить 7 
наборів даних у сфері довкілля і не поновлюється вже більше півроку. Працюють портали даних 
щодо  водних ресурсів, сміттєзвалищ, Єдиний реєстр оцінки впливу на довкілля. 

План заходів на виконання Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних 
установок, затверджений розпорядженням КМУ на початку року, практично не був виконаний. 
Міненерго ініціює внесення змін до Нацплану і вже оприлюднило проект розпорядження про 
внесення змін у його додатки. 

Уряд схвалив Концепцію реалізації державної політики у сфері промислового забруднення, що є 
першим кроком для впровадження інтегрованого дозволу. Розроблено та оприлюднено проект 
постанови КМУ “Деякі питання здійснення державного моніторингу у галузі охорони атмосферного 
повітря”. У 2018 році викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря зі стаціонарних речовин 
склали 2508,3 тис т, що лише на 3% менше, ніж у 2017 році. Статистика щодо викидів діоксиду сірки 
зі стаціонарних джерел в атмосферне повітря не доступна вже декілька років. 

З 1 січня у 24 рази збільшено екологічний податок. Попри це, він досі витрачається нераціонально. 
Кабінет Міністрів, готуючи проект трирічної бюджетної резолюції, вважає за необхідне переглянути 
порядок розподілу коштів від екологічного податку – за новою схемою планується, що частина 
коштів з податку повинна повертатися промисловим підприємствам для модернізації виробництва. 

Темпи введення нових «зелених» об’єктів все більше наближають Україну до виконання цілей 
Національного плану дій з ВДЕ до 2020 року. Зокрема, тільки за першу половину 2019 року було 
введено вдвічі більше потужностей, ніж за весь минулий рік. І якщо в 2018 році Україна відставала 
від цілей Нацплану на 16%, то зараз відстає вже менше ніж на 6%. Верховна Рада прийняла 
законопроект №8449-д, яким впроваджується аукціонна система для підтримки генерації з ВДЕ, що 
покликана створити більшу конкуренцію та, як результат, зменшити вартість «зеленої» енергії для 
споживачів. Іноземні та українські інституції, а також бізнес продовжують активно вкладати гроші в 
проекти з ВДЕ (про що свідчать темпи введення нових об’єктів в експлуатацію). 





Нафта 
У червні 2019 року Уряд скасував необхідність отримання гірничого відводу для нафтовидобувної 
галузі та усунув низку неточностей в Порядку надання спеціальних дозволів на користування 
надрами. Було оголошено переможців дев’яти конкурсів на укладення угод про розподіл 
вуглеводнів і надані права на розроблення семи нових ділянок надр. На жаль, як і раніше, не 
спостерігалося відчутного прогресу в запровадженні державного контролю викидів летких 
органічних сполук із резервуарів із нафтопродуктами та гармонізації вимог до якості й безпечності 
моторного палива в Україні та ЄС. 
 
Директива 2009/119/ЄС стосовно накладення на держав‐членів ЄС зобов’язання щодо підтримки 
мінімальних запасів сирої нафти та/або нафтопродуктів (ст. 338 Угоди про асоціацію) 
За станом на 05 липня 2019 року погоджені три місяці тому137 заінтересованими органами влади 
проект постанови Кабінету Міністрів про затвердження моделі мінімальних запасів нафти і 
нафтопродуктів і законопроект «Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів»138 не були подані на 
розгляд профільного Урядового комітету. 
Натомість, 26 червня 2019 року повідомлено про відсторонення голови Держрезерву – виконавця робіт 
з імплементації Директиви 2009/119/ЄС – «від виконання повноважень за посадою на час здійснення 
дисциплінарного провадження»139. Жодних пояснень цього кроку Уряду оприлюднено не було. 
Того ж 26 червня 2019 року колегія Держрезерву доручила підготувати пропозиції щодо доцільності 
та/чи першочергових заходів із ремонту резервуарів для зберігання нафтопродуктів на підприємствах, 
що входять до сфери його управління140. Попередню оцінку загальної місткості зазначених резервуарів 
було здійснено у вересні 2018 року. Згідно з нею, на комбінатах Держрезерву в наявності 0,11 і 0,53 
млн куб. м резервуарів для зберігання бензину й дизельного палива відповідно. При цьому, щоб 
виконати вимоги Директиви 2009/119/ЄС у повному обсязі, необхідно побудувати щонайменше 1,00 
млн куб. м нових потужностей. 
 
Директива 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних 
джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 
2003/30/ЄС 
18 червня 2019 року в рамках приведення нормативних вимог до альтернативних видів рідкого палива 
з європейськими розроблено першу редакцію національного стандарту ДСТУ EN 13760 (EN 13760:2003, 
IDT) «Автомобільна заправна система скрапленого нафтового газу (СНГ) для транспортних засобів 
малої та великої вантажності. Роздавальний кран, вимоги щодо випробовування і розміри»141. 
У цілому, в рамках приведення нормативних вимог до рідкого палива з біологічними компонентами 
до європейських із 19 національних стандартів, що планувалося ухвалити в 2019 році142, не видано 
жодного. Згідно зі звітом про виконання Програми робіт з національної стандартизації, датованим 21 
червня 2019 року143, для одного стандарту розроблено першу редакцію, для трьох вона перебуває на 
розгляді, інформація про перебіг робіт над іншими проектами відсутня. 
 
Директива 99/32/ЄC144 про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін 
і доповнень до Директиви 93/12/ЄС зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 
1882/2003 та Директивою 2005/33/ЄС 
10 червня 2019 року на розгляд Державної регуляторної служби надійшов доопрацьований у 
Міненерговугілля проект постанови Уряду «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до 
газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових 
цілей та внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069» (пункт 

                                                           
137 http://uacrisis.org/ua/71490-fuel-reserves-in-ukraine      
138 https://rezerv.gov.ua/novini-mznn/zakonoproekt-pro-stvorennya-ta-zberigannya-minimalnih-zapasi  
139 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vidstoronennya-mosijchuka-v-vid-a260619   
140 https://rezerv.gov.ua/news/vidbulosya-zasidannya-kolegiyi-derzhavnogo-agentstva-rezervu    
141 http://uas.org.ua/ua/messages/povidomlennya-pro-rozroblennya-pershoyi-redaktsiyi-proektu-natsionalnogo-standartu-12/    
142 http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/Rrogram_2019.xlsx    
143 http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Zvit-vikon-cherven-21-06-2019_Rrogram_2019Dod_1Zmina_1.xlsx   
144 Директиву 99/32/ЄС (інше позначення – 1999/32/ЄС) кодифіковано 11 травня 2016 року (Директива 2016/802/ЄС). 
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Нафта 
12 плану145; термін виконання – четвертий квартал 2019 року), раніше відхиленого через недотримання 
розробником основних принципів державної регуляторної політики (рішення № 124146). 
Проте на розгляд профільного Урядового комітету досі не подано погодженого заінтересованими 
органами влади проекту постанови147, що вносить зміни до Технічного регламенту щодо вимог до 
автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив148 із метою його приведення до 
вимог Директив 98/70/ЄC і 2016/802/ЄС (завдання 1702.4 плану149).  
Не надходило нової інформації й про перебіг підготовки проекту Технічного регламенту щодо вимог 
до авіаційних бензинів та палив для реактивних двигунів (пункт 6 додатка 2 плану150; термін виконання 
– грудень 2018 року). 
 
Директива 98/70/ЄC про якість бензину та дизельного палива та внесення змін і доповнень до 
Директиви 93/12/ЄЕС, що доповнена Директивами 2000/71/ЄК, 2003/17/ЄК та 2009/30/ЄК і 
Регламентом (ЄС) 1882/2003 (Додаток ХХХ, ст. 360‐363, 365, 366 УА) 
За станом на 05 липня 2019 року видано лише 1 із 51 національного стандарту, передбаченого 
Програмою робіт з національної стандартизації на 2019 рік151 (зі змінами152) і необхідного для 
гармонізації вимог до якості й безпечності палива в Україні та ЄС. Звіт про виконання згаданого 
документа, датований 21 червня 2019 року153, визначає 50 інших стандартів як такі, для яких 
розроблено перші редакції.  
 
Директива 94/63/ЄС про контроль викидів летких органічних сполук із резервуарів із 
нафтопродуктами та при їхньому транспортуванні з нафтобаз до заправних станцій, зі змінами й 
доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 1882/2003 (Додаток ХХХ, ст. 360‐363, 365, 366 УА) 
За станом на 05 липня 2019 року в Міненерговугілля триває доопрацювання двох постанов Уряду154, 
спрямованих на стимулювання суб’єктів господарювання до зменшення втрат нафтопродуктів під час 
їхнього транспортування з нафтобаз до заправних станцій, а саме: 
– «Про затвердження Порядку розроблення та застосування нормативів втрат нафтопродуктів під час 

їх приймання, зберігання, відпуску та транспортування»; 
– «Про затвердження нормативів втрат нафтопродуктів під час їх приймання, зберігання, відпуску та 

транспортування». 
Обидва проекти погоджені рішеннями Державної регуляторної служби 28 травня 2019 року (рішення 
№ 236155 і 237156) 
У рамках приведення нормативних вимог до резервуарів із нафтопродуктами до європейських 
повідомлено про розробку перших редакцій національних стандартів:  
– ДСТУ OIML R 85-1 & 2:201Х (OIML R 85-1 & 2:2008, IDT) «Автоматичні рівнеміри для вимірювання 

рівня рідини в стаціонарних резервуарах. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги. Частина 2. 
Метрологічний контроль і випробування» 157; 

– ДСТУ OIML R 85-3:201Х (OIML R 85-3:2008, IDT)  «Автоматичні рівнеміри для вимірювання рівня 
рідини в стаціонарних резервуарах. Частина 3. Формат протоколу оцінювання типу»158. 

 
 

                                                           
145 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245328636  
146 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/1944.pdf   
147 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/05/6795-10.05.18.pdf  
148 http://zakon.rada.gov.ua/go/927-2013-п  
149 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF  
150 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245282918  
151 http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/Rrogram_2019.xlsx    
152 http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Dodatok-1_Rrogram-2019-nakaz-169_21-06-2019.xlsx      
153 http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Zvit-vikon-cherven-21-06-2019_Rrogram_2019Dod_1Zmina_1.xlsx   
154 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2019/06/2822-27.05.19-1.pdf      
155 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2019/06/236.pdf       
156 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2019/06/237.pdf       
157 http://uas.org.ua/ua/news/povidomlennya-pro-rozroblennya-pershoyi-redaktsiyi-proektu-natsionalnogo-standartu-214/     
158 http://uas.org.ua/ua/news/povidomlennya-pro-rozroblennya-pershoyi-redaktsiyi-proektu-natsionalnogo-standartu-215/    
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Нафта 
Директива 94/22/ЄС про умови надання й використання дозволів на розвідування, розроблення та 
виробництво вуглеводнів (Додаток XXVII, ст. 279, 280, 341 УА)  
12 червня 2019 року Уряд затвердив постанову № 500 «Про внесення змін до Положення про порядок 
надання гірничих відводів159»160, якою скасував необхідність отримання акта про надання гірничого 
відводу для нафтогазовидобувної галузі. Цей документ також надав можливість: 

- переоформлювати акти про надання гірничих відводів за спрощеною процедурою у разі 
продовження строку дії спеціального дозволу на користування ділянкою надр; 

- узгодити надання гірничого відводу із вимогами чинного законодавства в частині віднесення 
земельних ділянок для розміщення та обслуговування об’єктів, пов’язаних із видобуванням 
корисних копалин, до ділянок, які використовуються для суспільних потреб. 

 
Показово, що проект відповідного рішення, розроблений Держпраці161 (термін виконання – перший 
квартал 2017 року162), Державна регуляторна служба погодила ще 14 листопада 2018 року163. 
19 червня 2019 року Уряд затвердив постанову № 558 «Про внесення змін до Порядку надання 
спеціальних дозволів на користування надрами164»165. Цим документом, зокрема: 

- усунуті неточності в частині визначення строків дозвільних процедур і виконання вимог Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля»; 

- установлені чіткі строки інформування заявників про повернення документів, що не 
відповідають  вимогам порядку та розміщення інформації про таке повернення; 

- виключено можливість прийняття від надрокористувачів пакетів документів, оформлених із 
порушенням установлених вимог166. 

 
Зазначений документ ухвалено всупереч рішенню Державної регуляторної служби про його 
невідповідність ключовим принципам регуляторної політики (рішення № 250167). 
 
30 травня 2019 року Державна регуляторна служба втретє (рішення № 246168, 109169 і 1170) відхилила як 
такий, що не відповідає основним принципам регуляторної політики, розроблений у Мінприроди 
проект постанови Уряду «Питання визначення ціни спеціального дозволу на користування надрами»171 
(план роботи Мінприроди172; розділ 1, завдання 1, пріоритети Уряду; завдання 189 плану173; строк 
виконання – листопад 2018 року). Документ передбачає оновлення Методики визначення початкової 
ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами174 шляхом заміни процедури 
визначення вартості дозволу через дисконтування грошових потоків установленням початкової ціни за 
наданою Державною фіскальною службою митною вартістю нафти та/чи газового конденсату та 
обсягами їхніх запасів (ресурсів), які визначено за результатами геолого-економічних оцінок175. 
 

                                                           
159 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/59-95-%D0%BF  
160 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-polozhenn-a120619   
161 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/10077-25.10.18.pdf  
162 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1079-2016-%D1%80/paran146#n146  
163 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/11023-14.11.18.pdf  
164 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2011-%D0%BF       
165 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-nadannya-specialnih-dozvoliv-t190619      
166 http://www.geo.gov.ua/wp-
content/uploads/2019/04/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%
B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.doc   
167 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/250.pdf  
168 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2019/04/246.pdf  
169 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/1602.pdf  
170 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/22_20-19.pdf  
171 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2019/04/1276.pdf   
172 https://menr.gov.ua/news/32415.html  
173 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/244-2018-%D1%80  
174 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1374-2004-%D0%BF 
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Нафта 
За станом на 05 липня 2019 року на розгляді Державної регуляторної служби продовжує перебувати 
проект постанови Уряду176 про внесення змін до пункту 17 Порядку надання спеціальних дозволів на 
користування надрами177, доданий до Плану діяльності Міненерговугілля з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2019 рік178 для «забезпечення продовження виробничої діяльності у сфері 
надрокористування державними унітарними підприємствами у разі їх реорганізації». 
 
Неврегульованими залишаються питання: 

- внесення змін до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища 
або ділянки надр, що надаються у користування179 (строк виконання перенесено на жовтень180 
і грудень 2018 року181,182). Проект відповідної постанови був двічі відхилений Державною 
регуляторною службою через недотримання розробниками ключових принципів регуляторної 
політики183, 184; 

- погодження надання надр у користування. Законопроект про внесення відповідних змін до 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» розроблено ще у вересні 2017 року185, 
але досі не узгоджено й не подано на розгляд Верховної Ради (пункт 36 плану186); 

- переходу на міжнародно прийняті системи оцінки запасів вуглеводнів (PRMS, JORC тощо). 
Розроблення й подання до кінця 2018 року проекту постанови Уряду про внесення відповідних 
змін до Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних 
копалин187 було передбачено планом188 (відповідальне – Мінприроди). 

 
Стаття 275 Угоди про асоціацію в частині заборони та усунення несанкціонованого відбору нафти й 
нафтопродуктів, що транспортуються територією України 
Упродовж червня 2019 року спеціальними підрозділами АТ «Укртранснафта», що виконує функції з 
усунення несанкціонованого відбору нафти й нафтопродуктів, які транспортуються територією України, 
виявлено чотири «врізки» у магістральні трубопроводи189. Проте, попри зростання кількості випадків, 
коли організовані злочинні угрупування використовують для несанкціонованого відбору нафти сучасні 
методи та обладнання, системної роботи в цій сфері не ведеться. 
 
Стаття 276 Угоди про асоціацію в частині запобігання збоям у транзиті й транспортуванні нафти й 
нафтопродуктів 
За станом на 05 липня 2019 року на розгляд профільного Урядового комітету не було подано 
розробленого Міненерговугілля на виконання пункту «а» статті 276 проекту постанови «Про внесення 
змін до Порядку виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх 
переробки»190, погодженого Державною регуляторною службою ще два місяці тому (рішення 
№ 205191). Цей документ має врегулювати послідовність дій із виведення трубопроводів з експлуатації 
в разі обґрунтованої недоцільності їх подальшої експлуатації, закінчення строку експлуатації, 
аварійного стану об’єктів, будівництва обвідних ліній тощо (термін виконання – 01 липня 2019 року). 
При цьому на розгляді Державної регуляторної служби продовжує перебувати доопрацьований проект 
наказу Міненерговугілля «Про затвердження Положення про Комісію з виведення з експлуатації 

                                                           
176 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/dokument-1886_0_19-19-id812968.pdf    
177 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2011-%D0%BF   
178 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245342447   
179 http://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2018/05/zmpostkmu1117_2017_ok_0.doc  
180 https://menr.gov.ua/news/32415.html  
181 https://menr.gov.ua/files/docs/nakazy/nakaz_475.pdf  
182 http://geo.gov.ua/sites/default/files/imce/nakaz_no_557.pdf  
183 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/04/4384-vid-07.05.18.pdf  
184 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2017/10/10005_10_11_17.pdf  
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189 https://www.ukrtransnafta.com/ukrtransnafta-z-pochatku-misjacja-zneshkodila-chotiri-vrizki-u-naftoprovodi/   
190 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245357631&cat_id=35082  
191 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2019/04/3135.pdf    
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Нафта 
магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки»192 (термін виконання – 01 
липня 2019 року193). Відповідним документом, попередня редакція якого була погоджена Державною 
регуляторною службою ще 02 листопада 2018 року194, мають бути визначені основні завдання Комісії, 
її права, повноваження голови Комісії, права та обов’язки її членів, послідовність дій Комісії з розгляду 
підготовлених суб’єктом господарювання документів, оформлення протоколу й підготовки пропозицій 
про виведення з експлуатації магістрального трубопроводу або відмову в цьому. 
21 червня 2019 року АТ «Укртранснафта» спростувала повідомлення про нібито призупинення 
приймання чеською стороною сировини, що транспортується південною гілкою магістрального 
нафтопроводу «Мозир – Броди» («Дружба»), через підвищений вміст хлорорганічних сполук195.  
 
Стаття 279 Угоди про асоціацію в частині забезпечення рівності доступу та здійснення діяльності з 
розвідки, видобування та виробництва вуглеводнів 
18 червня 2019 року на електронних аукціонах продані права на розроблення 7 із 9 виставлених на 
торги нафтогазоносних ділянок надр (Болехівсько-Смолянська,Гошківська, Кохівська, Орільсько-
Брусівська, Роздолівсько-Успенівська 1 і 2 площі)196. Усі лоти придбало АТ «Укргазвидобування». 
Загальна вартість придбаного становить 89,2 млн грн. При цьому, попри заяви Держгеонадр, що 
«інвестори з Греції готові вкласти до 1,2 млн євро в нафтогазові ділянки»197, компанія Flow Energy & 
Environmental Operations S.A. участі в електронному аукціоні не брала198. 
 
За станом на 05 липня 2019 року в системі ProZorro.Sales наявні ще три вуглеводневі лоти (Яворівська, 
Таталівська, Приазовська площі)199. Торги щодо них відбудуться 16 вересня 2019 року.  
У цілому, в 2019 році на торги планується виставити 30 нафтогазоносних ділянок загальною площею 5 
кв. км200 (хоча раніше йшлося про 40 ділянок загальною площею 20 кв. км201, а до цього – про 50 площ 
на суходолі і 5 – на континентальному шельфі202).  
 
01 липня 2019 року Міжвідомчою комісією з організації укладення та виконання угод про розподіл 
продукції оголошено таких переможців конкурсів на укладення угод про розподіл вуглеводнів, що 
видобуватимуться в межах дев’яти нафтогазоносних ділянок: 

- Балаклейська – АТ «Укргазовидобування» та «Верміліон Юкрейн Експлорешн Б.В.»; 
- Берестянська – АТ «Укргазовидобування»; 
- Бузівська – АТ «Укргазовидобування»; 
- Варвинська – «Юкрейн енерджі Л.Л.С.»; 
- Зінківська – «Ойл енд гез оверсіз тредінг Бі.Ві.» та ТОВ «Нафтогазексплуатація»; 
- Іванівська – АТ «Укргазовидобування» та «Верміліон Юкрейн Експлорешн Б.В.»; 
- Русанівська – ПАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»; 
- Софіївська – ТОВ «Гео Альянс Партнерство» та «Гео Альянс Партнершіп Б.В.»; 
- Угнівська – ТОВ «Велл Ко»203. 

Зазначається, що «з моменту укладання угоди з урядом, нафтогазові компанії зобов’язуються протягом 
п’яти років інвестувати понад 430 млн доларів у проведення сейсмічних робіт (зокрема, 3D на площі 

                                                           
192 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2019/04/3423-15.04.pdf   
193 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245306373&cat_id=35082  
194 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245353878  
195 https://www.ukrtransnafta.com/z-momentu-vidnovlennja-tranzitu-ne-zafiksovano-zhodnogo-vipadku-nadhodzhennja-
nejakisnoi-nafti-do-ukrainskoi-diljanki-druzhbi/        
196 http://www.geo.gov.ua/ukrgazvidobuvannya-na-aukcioni-derzhgeonadr-za-892-mln-grn-pridbala-specdozvoli-na-7-dilyanok/           
197 http://www.geo.gov.ua/investori-z-greci%d1%97-gotovi-vklasti-do-12-mln-yevro-v-naftogazovi-dilyanki/            
198 http://ua-energy.org/uk/posts/ukrhazvydobuvannia-vyhralo-sim-spetsdozvoliv-na-vydobutok-nafty-i-hazu             
199 http://www.geo.gov.ua/derzhgeonadr-vistavili-na-aukcion-naftogazovi-dilyanki-za-55-mln-grn/        
200 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245365707&cat_id=35109          
201 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/glava-uryadu-pro-stan-rinku-energoresursiv-zakritij-klub-v-energosferi-zrujnovano      
202 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/842-2018-%D1%80  
203 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/v-ukrayini-zyavilisya-novi-mozhlivosti-shchodo-dodatkovogo-vidobutku-vuglevodniv-igor-
nasalik     
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Нафта 
3700 кв. км) і пробурити 39 розвідувальних свердловин»204. Затвердження переможців конкурсів 
Урядом має відбутися упродовж двох місяців. 
 
Про причини, з яких не розроблено документації ще на три ділянки (постанови Уряду від 18 грудня 
2018 року № 1178, 1181, 1185), не повідомляється, хоча конкурсні умови було затверджено для всіх 12 
проектів205. 
 
Стаття 280 Угоди про асоціацію в частині забезпечення прозорості надання ліцензій на розвідку чи 
дослідження або видобування вуглеводнів 
За станом на 05 липня 2019 року в Держгеонадрах тривало доопрацювання проекту постанови Уряду 
«Про внесення змін до Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок 
коштів державного бюджету»206, відхиленого Державною регуляторною службою через недотримання 
розробником ключових принципів регуляторної політики (рішення № 223207). У відповідному 
документі Держгеонадра пропонують доповнити Методику визначення вартості геологічної 
інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету208, уточненим алгоритмом її розрахунку. 
Згідно з наказом Мінприроди від 05 квітня 2019 року № 130209 цей документ має бути поданим на 
розгляд Уряду до 31 грудня 2019 року. 
 
Стаття 337 Угоди про асоціацію в частині інформування і захисту споживачів від нечесних методів 
ціноутворення, а також доступу до енергоресурсів для споживачів, зокрема найбільш вразливих 
верств населення 
Щоб захистити споживачів від нечесних методів ціноутворення, з 01 липня 2019 року посилено 
контроль над обігом пального, зокрема передбачено відображення в Системі електронного 
адміністрування реалізації нафтопродуктів їхнього руху за місцями зберігання та запроваджено 
ліцензування виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним210. 
У рамках цієї роботи, 19 червня 2019 року Уряд ухвалив постанову № 545211, якою: 

- затвердив Порядок ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які 
отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та 
місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним; 

- змінив Порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних212; 
- уточнив Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-

лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними 
засобами зв’язку213. 

Ухвалення такого рішення дозволить зменшити частку «тіньового» ринку пального, функціонування 
якого призводить до щорічних втрат державного й місцевих бюджетів в обсязі близько 10 млрд грн. 
  

                                                           
204 http://www.geo.gov.ua/ukra%d1%97na-ogolosila-nazvi-kompanij-yaki-gotovi-vklasti-430-mln-dolariv-v-sejsmichni-roboti-ta-
proburiti-39-rozviduvalnix-naftogazovix-sverdlovin-v-ukra%d1%97ni-protyagom-5-rokiv/     
205 https://www.kmu.gov.ua/ua/news/glava-uryadu-pro-stan-rinku-energoresursiv-zakritij-klub-v-energosferi-zrujnovano    
206 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2019/04/3419-pdf.pdf      
207 http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2019/04/dokument-3474_0_20-19-id842761.pdf       
208 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1075-2008-%D0%BF    
209 https://menr.gov.ua/files/docs/nakazy/2019/nakaz_130.pdf   
210 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-viii  
211 https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vedennya-yedinogo-derzhavnogo-reyestru-subyektiv-
gospodaryuvannya-yaki-otrimali-licenziyi-na-pravo-virobnictva-zberigannya-optovoyi-m-190619  
212 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114-2016-%D0%BF   
213 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/891-2017-%D0%BF    
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Нафта 

Оцінка прогресу України: 23 зі 100 

Упродовж першої половини 2019 року в Україні ухвалено низку важливих рішень, спрямованих на 
виконання міжнародних зобов’язань у нафтовій сфері. Прийнято закон, яким оновлено Додаток 
XXVII до Угоди про асоціацію, наголошено на необхідності посилення моніторингу реформ в 
енергетичному секторі й підтверджено зобов’язання України з підтримання мінімальних запасів 
нафти і нафтопродуктів, заохочення до використання відновлюваної енергії на транспорті, а також 
забезпечення прозорості діяльності з розроблення вуглеводнів.  

Підписано дві постанови Уряду, що спростили виконання робіт з освоєння нафтогазових родовищ. 
Через систему ProZorro.Sales реалізовано 16 спеціальних дозволів користування нафтогазоносними 
надрами (із 23 запропонованих). Визначено переможців дев’яти відкритих конкурсів з укладення 
угод про розподіл вуглеводневої продукції. Посилено контроль над обігом авіаційного палива. 
Запроваджено ліцензування діяльності з виробництва й зберігання нафтопродуктів, гуртової й 
роздрібної торгівлі ними. Розроблено законопроект про формування нафтових резервів. 

Попри ці позитивні новини, продовжують ігноруватися вимоги директив, що стосуються якості й 
безпечності нафтопродуктів. Третій рік поспіль переносяться терміни розроблення нового Кодексу 
про надра. Зміни в оподаткуванні уживаних автомобілів перекреслили всі здобутки України із 
запобігання негативного впливу транспорту на довкілля. 

Імплементація актів законодавства ЄС у нафтовій сфері відбувається надто повільно. Із щонайменше 
81 закона, підзаконного акта, регламента, національного стандарта, що мали бути прийняті для 
виконання міжнародних зобов’язань України, станом на 1 липня 2019 року ухвалені лише 41. 

Знов почастішали повідомлення про ухвалення владних рішень попри продовження роботи над 
ними. Типовим стало необґрунтуване продовження термінів виконання завдань, хоча ресурсів на 
імплементацію перенесених завдань у наступних періодах не передбачено. У такий спосіб 
продовжено, зокрема, терміни ухвалення нового Кодексу про надра (Директива 94/22/ЄС), 
організації ефективної системи моніторингу якості й безпечності нафтопродуктів (Директива 
99/32/ЄC), затвердження рекомендацій із контролювання роботи автозаправних станцій (Директива 
94/63/ЄС) тощо. 

Підготовлено лише два проекти нормативно-правових актів, спрямовані на виконання вимог 
Директиви 2009/119/ЄС. Попри схвалення на європейському й національному експертних рівнях, 
досі не прийнято рішення про вибір моделі, за якою формуватимуться мінімальні запаси нафти й 
нафтопродуктів, не розроблено механізми та умови їхнього формування, зберігання, використання 
та оновлення. Для зберігання резервів готові лише 43 % необхідних потужностей.  

Хоча в першій половині 2019 року були ухвалені два нормативно-правових акта, що покращили 
умови надання й використання спеціальних дозволів на користування надрами, виконати 
заплановане в повному обсязі не вдалося. Зокрема, на відкритих аукціонах були запропоновані 23 
із 55 запланованих до розроблення ділянок нафтогазоносних надр. 

Адаптованої до європейських вимог системи моніторингу якості й безпечності нафтопродуктів в 
Україні не створено. Не оновлено Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, 
дизельного, суднових та котельних палив. Із 51 національного стандарту, необхідного для 
імплементації вимог Директив 94/63/ЄС, 98/70/ЄC і 99/32/ЄC, уведено у дію лише один. Попри це, у 
звітних документах Міненерговугілля зазначається, що «системи моніторингу та проведення 
перевірок якості палива на роздрібному ринку функціонують і покривають всі регіони України та 
операторів ринку». 

 





Бізнес-клімат 
Останні штрихи недосконалої підготовки до запуску нової моделі ринку електричної енергії з 1 
липня змусили НКРЕКП штучно втрутитись в концепцію лібералізації ринку призначивши граничні 
ціни для продажу електричної енергії, щоб уникнути стрімкого їх зростання для кінцевих 
споживачів. У напруженні учасників ринку тримало створення в останній момент Оператора ринку, 
який юридично зміг почати функціонувати лише з 26 червня. Тим часом НБУ разом з 
адміністративними послабленнями для пом'якшення бізнес‐клімату скасував обов'язковий продаж 
іноземної валюти, що надходить на рахунки суб'єктів господарювання в Україні.  
Продовження політичної гонки у підготовці до позачергових виборів до ВРУ, призначених на 21 
липня, наклалось на Рішення Конституційного суду України про неконституційність деяких 
положень закону про енергетичного регулятора ‐ НКРЕКП ‐ в частині його незалежності. Також, у 
випадку, якщо рішення КСУ не буде виконано, Регулятор стане недієздатним з 01.01.2020 року. Така 
перспектива негативно впливає на бізнес клімат, оскільки загострює настрої учасників енергоринків. 
 
Стаття 337‐339 про співробітництво у сфері енергетики (у частині імплементації окремих положень 
Директив 2012/27/ЄС, 2009/72/ЄС та 2009/73/ЄС) 

Червень відзначився активністю направленою на завершення підготовки до запуску нової моделі 
ринку електричної енергії, запланованої з 01 липня 2019 року. НКРЕКП на своєму засіданні 24.06.2019 
прийняла постанови, якими внесла зміни до Правил ринку, Правил ринку «на добу наперед» (РДН) та 
внутрішньодобовому ринку (ВДР), встановивши строком на 9 місяців граничні ціни для продажу 
електричної енергії на РДН та ВДР, що можуть бути запропоновані учасниками таких ринків в своїх 
заявках; та обмеження ціни на Балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг, що будуть діяти до 
моменту синхронізації ОЕС України із ENTSO-E. 

Завершено юридичне створення Оператора ринку та Гарантованого покупця, які відразу ж почали 
виконувати свої функції із підписання договорів з учасниками ринку та з участі в торгах на новому ринку 
електричної енергії. 27 червня відбулися перші електронні аукціони з продажу електричної енергії за 
двосторонніми договорами на виконання Закону «Про ринок електричної енергії».214 Аукціони було 
проведено у формі спеціальних торгових сесій, як це передбачено постановою КМУ № 499 від 5 червня 
2019 року «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної 
енергії за двосторонніми договорами та Порядку відбору організаторів електронних аукціонів з 
продажу електричної енергії за двосторонніми договорами»215. Нагадаємо, що із впровадженням 
конкурентоспроможної моделі ринку електроенергії Україна виконує свої зобов’язанням перед 
Європейським Союзом, які взяла на себе в рамках третього енергетичного пакету. Його метою є 
лібералізація ринку електроенергії та стимулювання розвитку конкуренції між постачальниками 
електроенергії та прозоре і зрозуміле для кінцевого споживача ціноутворення. 

З метою розвитку електротранспорту та декарбонізації транспортного сектору депутатами внесений до 
ВРУ законопроект щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів, 
яким планується вирішити питання ідентифікації таких авто, встановлення знаків місця зарядного 
пристрою для автомобілів та заборону паркування авто із двигунами внутрішнього згоряння на таких 
місцях.216 

Стаття 378‐379 щодо створення сприятливих умов для ведення бізнесу 

З метою подальшого спрощення ведення бізнесу в Україні Національний банк скасував вимогу щодо 
обов’язкового продажу валютних надходжень.217 Норма, згідно якої підприємці були зобов’язані 
продавати 30% валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку, перестала діяти з 20 
червня 2019 року. Національний банк продовжує валютну лібералізацію для вільного руху капіталу 
відповідно до дорожньої карти, яка передбачає поступове зняття усіх валютних обмежень у 
відповідності до покращення макроекономічних умов в Україні. Окрім зазначеного, в рамках валютної 

                                                           
214 http://www.gpee.com.ua/#news-section  
215 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/499-2019-%D0%BF 
216 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66116 
217 https://bank.gov.ua/document/download?docId=97194584 
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Бізнес-клімат 
лібералізації і для подальшого поліпшення бізнес-клімату Національний банк скасував низку 
адміністративних обмежень, які створювали незручності українським компаніям, іноземним 
інвесторам та дипломатичним представництвам218, зокрема: щодо скасування ліміту, який складав 2 
млн євро/рік) на фінансування власних закордонних представництв та інших відокремлених 
підрозділів; спрощення реінвестування доходів іноземних інвесторів від операцій з українськими 
цінними паперами, та деякі інші послаблення. 

Стаття 277 про Регулятора (положення Директив 2009/72/ЄС та 2009/73/ЄС в частинах про 
регулюючий орган)  

Конституційний суд України (КСУ) виніс рішення219 за позовом 46 народних депутатів щодо 
відповідності Конституції окремих положень Закону про НКРЕКП. Згідно з ним, лише абзац, що 
встановлює порядок формування Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів НКРЕКП 
відповідає Основному закону. При цьому лише в частині про делегування представника від Кабміну, 
натомість ВРУ та Президент не мали повноважень призначати своїх представників до Конкурсної 
комісії. 

Решту з оспорюваних положень Закону про НКРЕКП визнано неконституційними і вони втратять свою 
чинність з 1 січня 2020 року. Серед них найбільш суттєвим є невідповідності Конституції статті про 
незалежність Регулятора, а саме брати до увагу, але не керуватись будь-якими письмовими чи усними 
вказівками, розпорядженнями, дорученнями інших органів державної влади. При цьому, на думку 
КСУ, НКРЕКП мала б бути підпорядкована Кабміну, оскільки функції Регулятора відповідають іншим 
центральним органам виконавчої влади. 

Впродовж звітного місяця публічно на це рішення КСУ відреагували лише в Енергетичному 
Співтоваристві. Згідно із заявою220, НКРЕКП як енергетичний регулятор не може бути підпорядкований 
уряду, оскільки це прямо суперечить нормам Третього енергетичного пакету. Нагадаємо, Україна 
зобов’язана транспонувати ці норми ЄС як в рамках Угоди про приєднання до Енергоспівтовариства, 
так і в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. 
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Оцінка прогресу України: 52 зі 100 

Впородовж періоду проведення оцінки, прогресу в частині транспозиції норм законодавства ЄС в 
українське законодавство не було зафіксовано, відтак виконання залишилось на попередньому 
рівні. Така пасивна поведінка пояснюється двома виборчими процесами: на посаду Президента 
України та до ВРУ. 

Виключенням є лише реформа енергетичного регулятора. Конституційний суд ухвалив рішення, 
згідно з яким визнано неконституційним положення про незалежність НКРЕКП, як того вимагає 
Третій енергопакет ЄС. Таким чином, це крок назад в просуванні реформи і новий виклик для 
наступного складу ВРУ, який має врегулювати цю колізію. З позитивного – один з двох позовів, 
якими було заблоковано другий конкурс на посади членів НКРЕКП, було відхилено в суді. 

Залишається актуальною позиція Секретаріату Енергетичного Співтовариства, що Закон "Про 
державну допомогу суб’єктам господарювання" не повністю відповідає законодавству ЄС, тож його 
слід доопрацювати (справа ECS 08/14). 

Незважаючи на проходження виборів та інші ризики для бізнесу, як, наприклад, запуск ринку 
електроенергії, інвестиції у сферу загалом зросли. Це стало причиною збільшення підсумкової 
оцінки, порівняно з попередньою. У добувній промисловості зафіксовано стале зростання як 
капітальних інвестицій (+22% до 31668,2 млн грн), так і зовнішіх інвестицій (+5% до 1814,2 млн дол.). 
У сфері виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення капінвестиції майже потроїлись (до 
1375,9 млн грн), зовнішні інвестиції теж дещо зросли (+1% до 263,3 млн дол.). У сфері постачання 
енергоресурсів зафіксовано позитивну динаміку капінвестицій (+42% до 22462,9 млн грн), проте 
негативну зовнішніх інвестицій (-6% до 692,9 млн дол.). 





Методологія 
ДОДАТОК 1  

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

виробництва вуглеводнів, а також ліцензування) 
 

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

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

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

Статті 338, 341 Угоди про асоціацію 
 

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

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

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

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



Методологія 
Стаття 363, Директива 2009/147/ЄС  

Стаття 363, Директива 2010/75/ЄС  
Стаття 338,  Директива 2009/28/ЄС  

 
Група «Нафта» проводить моніторинг та оцінку імплементації наступних Директив: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



Глосарій 
ДОДАТОК 2 

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

 

Група «Газ» 
Директива 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу, що замінює 
Директиву 2003/55/ЄС 
Директива спрямована на запровадження спільних правил для передачі, розподілу, постачання та 
зберігання природного газу. Вона стосується природнього газу, скрапленого природного газу (СПГ), 
біогазу та газу з біомаси. Правила функціонування сектора спрямовані на розвиток конкурентного, 
безпечного й екологічно стійкого ринку. Обов’язковою є вимога щодо відокремлення операторів 
системи транспортування (TSO) від функцій з його постачання в рамках вертикально-інтегрованих 
підприємств. Країни-члени ЄС повинні забезпечити, щоб усі споживачі мали право вибирати 
постачальника газу і могли його легко змінити протягом щонайдовше 3-х тижнів. Водночас, країни-
члени ЄС можуть накладати на постачальників, що продають газ домогосподарствам (населенню), 
зобов’язання у питаннях безпеки і надійності постачань, регулярності та якості послуг, цін, охорони 
навколишнього середовища та енергоефективності. 
 
Регламент 715/2009 про умови доступу до мереж транспортування природного газу, що замінює 
Регламент 1775/2005 
Регламент встановлює єдині механізми правил доступу до газотранспортних систем, LNG-терміналів та 
сховищ, беручи до уваги спеціальні характеристики національних і регіональних ринків. Документ 
прописує процедуру сертифікації оператора системи транспортування, а також розробки, узгодження, 
імплементації мережевих кодексів (за участі Європейської мережі операторів транспортування газу 
ENTSOG). Ключова мета – забезпечити для всіх учасників ринку газу вільний та недискримінаційний 
доступ до відповідних обʼєктів інфраструктури та їх потужностей. 
 
Директива 2004/67/ЄС про здійснення заходів для забезпечення безпеки постачання природного 
газу 
Директива вимагає провадити загальну, прозору і недискримінаційну політику із безпеки постачання, 
сумісну з вимогами конкурентного ринку, а також визначити ролі та обов’язки учасників ринку (у тому 
числі в надзвичайних ситуаціях). Уряд має визначити мінімальні стандарти безпеки постачання газу, 
яких повинні дотримуватися гравці ринку, підготувати і оновлювати план надзвичайних заходів, 
визначити категорію "вразливих споживачів" та забезпечити їм належний рівень захисту, налагодити 
взаємодію з Єврокомісією та іншими зацікавленими сторонами. 
 

Група «Електроенергетика та ядерна безпека» 
Директива Ради 2014/87/Євратом, яка вносить зміни до Директив 2009/71/ Євратом, що встановлює 
основи з ядерної безпеки ядерних установок. 
(Далі опис завдань Директив 2009/71 вже зі змінами внесеними Директивою 2014/87/) 
Завданням Директиви є встановлення основ Співтовариства по підтримці і подальшому зміцненню 
ядерної безпеки та її регулювання, а також прийняття необхідних заходів для того, щоб держави-члени 
ЄС затвердили відповідні національні положення з метою забезпечення підвищеного рівня безпеки 
населення і працівників від небезпечного впливу іонізуючих випромінювань, джерелом яких є ядерні 
установки. Директива застосовується до будь-якої ядерної установки для мирних цілей, що підлягає 
ліцензуванню. 
 
Директива Ради 2013/59/Євратом щодо основних норми безпеки для захисту від небезпеки, яка 
виникає від іонізуючої радіації. 



Глосарій 
Директива запроваджує єдині основні норми безпеки для захисту здоров'я осіб, які піддаються впливу 
професійного опромінення, опромінення у медичних цілях, а також опромінення населення, і 
направлена проти небезпек, пов'язаних з іонізуючим випромінюванням. Директива стосується будь-
якої ситуації планового, існуючого або надзвичайного опромінення, що пов'язане з ризиком впливу 
іонізуючої радіації. Зокрема, Директива стосується виробництва, виготовлення, переробки, обробки, 
утилізації, використання, накопичування, зберігання, перевезення, імпорту, та експорту із 
Співтовариства радіоактивних матеріалів; виробництва та експлуатації електроустаткування, яке 
випромінює іонізуючу радіацію; людської діяльності, що передбачає наявність природних джерел 
радіації, які призводять до значного підвищення опромінення працівників або населення; впливу 
внутрішнього опромінення на працівників або населення, зовнішнього випромінювання від 
будівельних матеріалів, а також випадків довгострокового опромінювання, спричинене наслідками 
надзвичайних ситуацій або людської діяльності; готовності та планування заходів по реагуванню і 
керуванню ситуаціями надзвичайного опромінення з метою захисту здоров'я населення або 
працівників. 
 
Директива 2009/72/EC щодо загальних правил для внутрішнього ринку електроенергії та така, що 
скасовує Директиву 2003/54/ЄС 
Директива запроваджує єдині правила для генерації, передачі, розподілу та постачання 
електроенергії. Вона також встановлює зобов'язання щодо універсального обслуговування і прав 
споживачів, а також уточнює вимоги щодо конкуренції. Відкритий внутрішній ринок дозволяє усім 
громадянам вільно обирати своїх постачальників, а усім постачальникам вільно здійснювати 
постачання своїм клієнтам (свобода переміщення товарів, свобода заснування та свобода надання 
послуг). У той же час Директива містить більш посилені вимоги щодо відокремлення операторів 
системи передачі (TSO) в рамках вертикально-інтегрованих підприємств; додано положення щодо 
захисту прав споживачів; посилено та деталізовано функції та повноваження органів регулювання. 
 
Регламент 714/2009/EC про умови доступу до мережі транскордонного обміну електричною 
енергією та скасовує Регламент 1228/2003 
Регламент спрямований на встановлення правил для транскордонних обмінів електроенергією з 
метою підвищення конкуренції та гармонізації на внутрішньому ринку електроенергії. У порівнянні з 
попереднім Регламентом 1228/2003, Регламент містить додаткові положення щодо сертифікації 
оператора системи передачі (TSO), запровадження мережевих кодексів, оприлюднення інформації 
системним оператором. Він також визначає, що Європейська мережа операторів систем передачі 
електроенергії (ENTSO) відповідає за управління системою передачі електроенергії  для забезпечення 
можливості торгівлі і постачання електроенергії через кордони в межах ЄС. 
 
Директива 2005/89/EC щодо заходів із забезпечення безпеки постачання електроенергії та 
інвестицій в інфраструктуру 
Директива встановлює заходи, які покликані забезпечити безпеку постачання електроенергії, що 
гарантуватиме належне функціонування внутрішнього ринку електроенергії ЄС, адекватний рівень 
взаємозв’язку (interconnection) між країнами-членами, достатній рівень потужності генерації та баланс 
між постачанням та споживанням. Країни-члени ЄС повинні визначити загальні, прозорі, 
недискримінаційні політики з безпеки постачання електроенергії, що відповідають вимогам 
конкурентного ринку електроенергії. Вони повинні визначити та опублікувати ролі та відповідальності 
відповідальних органів влади та різних учасників ринку. Вживаючи ці заходи, країни-члени повинні 
гарантувати безперервність постачання електроенергії, вивчати можливості для транскордонної 
співпраці в частині безпеки постачання, знизити довгострокові ефекти від зростаючого попиту, 
забезпечувати диверсифікацію в генерації електроенергії, просувати енергоефективність та 
використання нових технологій, забезпечити постійне оновлення мереж. 
 



Глосарій 
Директива № 96/29/Євратом щодо основ стандартів безпеки для захисту здоров’я робітників та 
громадян в цілому від загрози, що виникає від іонізуючого випромінювання 
Завданням Директиви є встановити єдині базові стандарти безпеки, щоб захистити здоров’я 
працівників та громадян в цілому від загрози іонізуючого випромінювання. Директива має 
застосовуватись у всіх випадках, які передбачають ризик від такого випромінювання, що виходить від 
штучного джерела, або від природного джерела у випадках, коли природні радіонукліди оцінюються 
з точки зору їх радіоактивності, поділу тощо. Директива також застосовується у роботі, яка пов’язана з 
наявністю природних джерел випромінювання і призводить до суттєвого зростання опромінення 
робітників або окремих громадян. 
 
Директива 2006/117/Євратом щодо нагляду і контролю за перевезенням радіоактивних відходів і 
відпрацьованого ядерного палива 
Директива дозволяє перевозити використане паливо між країнами ЄС для переробки, вимагає 
попередній дозвіл для переміщення радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива між 
кордонами, якщо це паливо відправляється з, через територію або до однієї з країн ЄС. Директива 
також передбачає, що поставки радіоактивних речовин мають бути повернуті в країну їх походження. 
 
Директива 2003/122/Євратом щодо стандартів безпеки для захисту від радіації 
Директива запроваджує більш жорсткі правила у роботі з «закритими радіоактивними джерелами», а 
також гармонізує підхід до цього питання на загальноєвропейському рівні. «Закритими 
радіоактивними джерелами» є невеликі обсяги радіоактивних матеріалів, які є постійно запечатані в 
капсулі, або зв’язані з нерадіоактивними матеріалами тощо (можуть використовуватись у медицині, 
наукових дослідженнях). Директива визначає правила для тих, хто зберігає такі матеріали, а також 
вимагає від країн-членів перелік конкретних кроків для поводження з ними. 
 

Група «Енергоефективність та соціальні питання» 
Директива 2010/30/ЄС про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про 
товар обсягів споживання та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами 
Директива регламентує маркування електричних продуктів та надання споживачам інформації щодо 
споживання ними енергії. Вона застосовується до продуктів, які можуть мати прямий або 
опосередкований вплив на споживання енергії та інших ресурсів під час використання. При розміщенні 
на ринку продуктів, постачальники забезпечують, щоб вони мали етикетку, що містить інформацію про 
його споживання електричної енергії або інших видів енергії. Постачальники повинні також надавати 
технічну документацію, включаючи: загальний опис продукту, результати проектних розрахунків, 
протоколи випробувань, довідку, що дозволяє ідентифікувати аналогічні моделі. Технічна 
документація повинна бути доступна протягом п'яти років. Постачальники повинні надавати 
дистриб’юторам позначки та інформацію про продукти безкоштовно, а останні повинні розміщувати 
етикетки таким чином, що їх було чітко видно. 
 
Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель 
Директива спрямована на підвищення енергетичної ефективності будівель в ЄС з урахуванням різних 
кліматичних і місцевих умов. Вона встановлює мінімальні вимоги, загальну методологію й охоплює 
енергію, що використовується для опалення, гарячого водопостачання, охолодження, вентиляції та 
освітлення. Національні органи влади повинні встановити обґрунтовані мінімальні вимоги до 
енергетичної ефективності, які повинні переглядатися щонайдовше кожні 5 років. Вони також ведуть 
систему сертифікації ефективності використання енергії. Сертифікати надають інформацію для 
потенційних покупців або орендарів щодо споживання енергії приміщеннями, а також рекомендації 
щодо його раціонального зменшення. 
 



Глосарій 
Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність, яка змінює Директиви 2009/125/EC та 2010/30/EU і 
скасовує Директиви 2004/8/EC та 2006/32/EC 
Директива встановлює набір обов'язкових заходів, що мають допомогти ЄС досягти цільового рівня 
енергоефективності у 20% до 2020 року. Серед таких заходів: 
• щорічна економія енергії у 1,5% за рахунок реалізації операторами розподільчих мереж, 

постачальниками заходів з підвищення енергоефективності; 
• підвищення ефективності систем опалення, установка вікон з подвійним склінням або ізоляція 

дахів; 
• придбання бюджетними органами енергоефективних будівель, продуктів і послуг; 
• щорічне здійснення бюджетними органами енергомодернізації щонайменше 3% площі будівель, 

якими вони володіють або які займають; 
• розширення прав і можливостей споживачів у сфері енергоменеджменту, що включає в себе 

легкий і безоплатний доступ до даних про фактичне споживання за рахунок індивідуального 
обліку; 

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

• моніторинг рівня ефективності нових потужностей з виробництва енергії. 
 

Група «Довкілля та відновлювальні джерела енергії» 
Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє 
середовище (кодифікація) 
Директивою впроваджується важливий інструмент екологічної політики – оцінка впливу на довкілля. 
Основне завдання – забезпечити, щоб проекти, які можуть мати значні наслідки для довкілля 
(внаслідок, зокрема, їх природи, розміру чи місця розміщення), були об’єктом згоди на розробку 
(дозволу) та об’єктом оцінки їх наслідків для довкілля. Директива містить два переліки проектів, які є 
об’єктами оцінки впливу на довкілля (від атомних електростанцій, газопроводів тощо до великих 
свиноферм). Важливим елементом є жорсткі вимоги щодо гласності, у тому числі щодо участі 
громадськості у процесі оцінки впливу на довкілля. 
 
Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище 
Директивою впроваджується важливий інструмент екологічної політики – стратегічна екологічна 
оцінка. Для певних державних планів та програм під час їх підготовки повинна проводитись оцінка 
впливу їх реалізації на довкілля. Така оцінка включає розробку звіту про стратегічну екологічну оцінку 
(з детальною інформацією щодо можливого значного впливу на довкілля та доцільних альтернативних 
варіантів), а також проведення консультацій з зацікавленими державними органами та громадськістю. 
У випадку ймовірного транскордонного впливу, повинна проводитись транскордонна оцінка та 
консультації. 
 
Директива 2003/4/ЄС про доступ громадськості до екологічної інформації та про скасування 
Директиви №90/313/ЄЕС 
Директива забезпечує імплементацію тих положень Оргуської конвенції, що стосуються доступу 
громадськості до екологічної інформації. Громадянам має бути гарантовано доступ до екологічної 
інформації, якою володіють органи державної влади, – як на вимогу, так і через активне її поширення. 
Інформація на запит повинна надаватись принаймні через місяць від дня звернення. В наданні 
інформації можна відмовити, якщо запит є нераціональним, надто загальним , стосується ще не 
завершеного документу, або стосується внутрішньої комунікації. 
 



Глосарій 
Директива 2003/35/ЄС про забезпечення участі громадськості у підготовці окремих планів та 
програм, що стосуються навколишнього середовища, та внесення змін та доповнень до Директив 
№№85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС про участь громадськості та доступ до правосуддя 
Директива забезпечує імплементацію тих положень Оргуської конвенції, що стосуються участі 
громадськості та доступу до правосуддя. Директива передбачає вимоги щодо встановлення механізму 
інформування громадськості, проведення консультацій з громадськістю та врахування зауважень та 
пропозицій громадськості у процесі прийняття рішень. Держава повинна забезпечити надання 
громадськості ефективних можливостей на ранньому етапі брати участь у підготовці, внесенні змін чи 
перегляді планів або програм, які необхідно розробити відповідно до положень, наведених у Додатку 
І до Директиви. 
 
Директива 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи 
Мета Директиви – встановити стандарти якості атмосферного повітря та управління якістю 
атмосферного повітря. Для цього визначається верхня та нижня межі оцінки, цільових та граничних 
значень, а також мети щодо зменшення впливу твердих часток, визначаються та класифікуються зони 
та агломерації, встановлюється система інформування громадськості та система оцінки якості 
атмосферного повітря відносно забруднювачів. Для зон та агломерацій, де існує ризик перевищення 
допустимих меж забруднення встановлюються короткострокові плани дій.  
 
Директива 1999/32/ЄС про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін 
і доповнень до Директиви 93/12/ЄС зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 
1882/2003 та Директивою 2005/33/ЄС 
Метою директиви є зменшення викидів діоксиду сірки, які утворюються при спалюванні окремих типів 
рідкого палива і, таким чином, зменшення шкідливого впливу на людину і навколишнє середовище. 
Директива встановлює максимальний вміст сірки у важкому мазуті, газойлі та судновому паливі. Вона 
також визначає методи, які повинні застосовуватися для відбору проб і аналізу вмісту сірки в паливі 
для того, щоб перевірити дотримання вимог. 
 
Директива 2009/147/ЄС про захист диких птахів (ст. 4.2) 
Загальною метою Директиви є збереження популяції усіх видів диких птахів, які природно проживають 
на європейській території держав-членів ЄС. Механізм захисту диких птахів передбачає охорону 
середовищ існування (оселищ); захист та використання птахів; попередження шкоди від інвазійних 
видів; дослідження та звітування. Відповідно до статті 4.2, необхідно створити спеціальні 
природоохоронні території (СПТ) на підставі орнітологічних критеріїв. Також потрібно вживати заходів 
для захисту мігруючих видів птахів, що постійно трапляються на території держави, особливо на водно-
болотних угіддях. 
 
Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень) 
Для контролю промислових викидів, ЄС розробив загальну систему, що базується на наданні 
інтегрованого дозволу. Директива вимагає використовувати систему інтегрованого дозволу для видів 
діяльності, зазначених у Додатку І до неї. Усі установки, що регулюються Директивою, повинні 
запобігати чи зменшувати забруднення шляхом використання найкращих доступних технологій, 
ефективного використання енергії, запобігання утворенню та управління відходами. Прозорість 
процедури видачі інтегрованого дозволу забезпечується участю у ній громадськості. 
 
Директива 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлювальних 
джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 
2003/30/ЄС 



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

Група «Нафта» 
Директива 2009/119/ЄС стосовно накладення на держав‐членів ЄС зобов’язання щодо підтримки 
мінімальних запасів сирої нафти та/чи нафтопродуктів 
Директива встановлює правила, спрямовані на забезпечення високого рівня безпеки поставок нафти в 
Співтоваристві через надійні і прозорі механізми, засновані на солідарності між державами-членами 
ЄС. Передбачається прийняття законів, підзаконних актів та адміністративних положень для 
забезпечення збереження на постійних засадах загального рівня резервів сирої нафти та/або 
нафтопродуктів, що був би еквівалентним або 90 дням середньодобового значення імпорту, або 61 
дням середнього внутрішнього добового споживання. 
 
Директива 98/70/ЄС про якість бензину та дизельного палива 
ЄС ввів правила, що забороняють бензин зі свинцем і обмежують кількість сірки в дизельному паливі 
з метою поліпшення якості повітря і скорочення викидів парникових газів. Ця Директива встановлює 
технічні вимоги, які повинні застосовуватися на бензин, дизельне паливо і біопаливо що 
використовується в автомобільному транспорті, а також газових масел, які використовуються для 
недорожньої мобільної техніки. Окрім заборони продажу етилованого бензину, держави-члени ЄС 
повинні провести оцінку національного споживання палива, прийняти законодавство та визначити 
уповноважений орган (органи) для встановлення системи моніторингу за якістю палива. 
 
Директива 94/63/ЄС про контроль викидів летючих органічних сполук (ЛОС), що виникають зі 
сховищ нафти та при її транспортуванні з терміналів до сервісних станцій зі змінами та 
доповненнями, внесеними Регламентом 1882/2003221 
Директива передбачає взяття на облік усіх нафтобаз, призначених для зберігання, наливання та 
зливання нафтопродуктів, встановлення на них технічних засобів для зменшення викидів ЛОС із 
резервуарів із нафтопродуктами, приведення у відповідність до установлених вимог усіх стаціонарних 
резервуарів, залізничних, морських, автомобільних цистерн, а також пристроїв для наливання та 
зливання нафтопродуктів. 
 
Директива 94/22/ЄС про умови надання і використання дозволу на розвідування, розробку і 
виробництво вуглеводнів 
Набір загальних правил вводиться з метою забезпечення недискримінаційного доступу до розвідки, 
дослідження і видобутку вуглеводневої сировини. Ці об'єктивні та прозорі правила допомагають 
зміцнити інтеграцію внутрішнього ринку, сприяти більшій конкуренції в ньому і підвищити безпеку 
поставок. Директива передбачає запровадження правил, які забезпечуватимуть:  
• рівні умови для отримання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів всім 

організаціям, які мають у своєму розпорядженні необхідні ресурси;  
• надання зазначених дозволів на підставі об’єктивних, опублікованих критеріїв;  

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



Глосарій 
• завчасне доведення до відома всіх організацій, які беруть участь у встановлених процедурах, усієї 

необхідної інформації. 
 

Група «Бізнес клімат» 
Директива 2014/25/ЄС щодо закупівель юридичними особами, які працюють у секторі енергетики 
та така, що скасовує Директиву 2004/17/ЄС від 18 квітня 2016 року  

Спрямована на забезпечення відкритості ринку, а також справедливого здійснення закупівель, 
зокрема у секторі енергетики: добування (виробництва), транспортування та розподілу газу, тепла, 
електроенергії. 
Директива 2009/72/EC щодо загальних правил для внутрішнього ринку електроенергії та така, що 
скасовує Директиву 2003/54/ЄС  

Передбачає імплементацію законодавства про ринок електроенергії, згідно якого електроенергія є 
"енергетичним товаром", який купується/продається/виробляється/транспортується/зберігається. 
Вказані операції можуть виконувати на рівних конкурентних умовах всі ліцензовані підприємства. 
Також держава забезпечує недискримінаційний доступ до наявної інфраструктури, створює 
виробникам електроенергії сприятливі умови для інвестування у нові види енергії (вітер, сонце та ін.)  

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

Передбачає імплементацію законодавства про ринок газу, згідно якого газ є "енергетичним товаром", 
який купується/продається/виробляється/транспортується/зберігається. Вказані операції можуть 
виконувати на рівних конкурентних умовах всі ліцензовані підприємства. Також держава забезпечує 
недискримінаційний доступ підприємствам до розподільчих мереж, газових сховищ та магістральних 
мереж газопроводів.  

Директива 2008/92/ЄС стосовно процедури Співтовариства для вдосконалення цін на газ та 
електроенергію для кінцевих промислових споживачів 

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



Проект «Збільшення впливу громадянського суспільства у моніторингу та політичному діалозі щодо реформ в 
енергетиці та суміжних секторах відповідно до імплементації Угоди про Асоціацію» ENI/2016/375-057, що 
реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» 
 

Ключові показники 
ДЛЯ ОЦІНКИ ПРОСУВАННЯ УКРАЇНИ У ВИКОНАННІ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНА-ЄС 
В СЕКТОРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ДОВКІЛЛЯ 



ГАЗ  

 

 Індикатори-результати 
(outcomes) 

Індикатори-ефекти 
(outputs, effects) 

Оцінка 
(бал) 

Шкала оцінки 
(assessment) 

Питома 
вага 

1 
Факти невідповідності з актами ЄС, 
відсутність дій з імплементації 

Кількість справ про врегулювання 
спорів, порушених Секретаріатом 
Енергетичного Співтовариства 

-10222 Оцінка наявності/відсутності 
Наявність: -10 від загального балу 
Відсутність: без змін 

1 

2 

Ступінь транспозиції актів законодавства ЄС 
в українське законодавство 

Кількість та рівень нормативно-
правових актів, прийнятих на 
виконання конкретної директиви 
/ регламенту223 
 
Директива 2009/73/ЄС 
 
Регламент (ЄС) № 715/2009 
 
Директива 2004/67/ЄС 

90 
 
Набули чинності 
оновлені Правил про 
безпеку постачання 
природного газу та 
Національний план 
дій. 
Прийнято серію змін 
до Кодексу ГТС, 
Кодексу газосховищ, 
типових договорів 

Оцінка від 0 до 100 балів 
0: не розроблено і не прийнято 
жодного НПА 
1-20: розроблено окремі НПА, 
жодного не прийнято 
21-40: розроблено більшість НПА, 
частину прийнято 
41-60: розроблено всі НПА, 
частину прийнято 
61-80: розроблено і прийнято 
більшість НПА 
81-100: розроблено і прийнято 
усі НПА 
 
Підсумковий бал – середнє 
арифметичне по всім директивам 
у розділі. 

1 

3 

Ступінь незалежності операторів 
ГТС/сховищ 

Реалізація Плану 
реструктуризації НАК "Нафтогаз 
України" з метою відокремлення 
діяльності з транспортування та 
зберігання (закачування, відбору) 
природного газу 

20 
 
Постановою КМУ 
№484 від 5.06.2019 р. 
до плану внесено 
зміни. 

Оцінка від 0 до 100 балів 
0: відсутність практичної 
незалежності, повна вертикальна 
інтеграція 
1-30: виконано підготовчий етап 
(пп. 1-4, 71 плану) 

1 

                                                           
222 Відкрито 1 справу (https://energy-community.org/legal/cases/2017/case0217UE.html), ще 2 зареєстровано 
223 Включає закони та підзаконні акти, а також плани дій, звіти з безпеки постачань тощо; не включає продукти політики, тобто плани з підготовка НПА, плани з імплементації 
тощо. 

https://energy-community.org/legal/cases/2017/case0217UE.html


 

1 

Відповідній філії в 
структурі УТГ 
передано функції 
оператора, як 
оголосила НАК 
"Нафтогаз України", 
готуються 
нормативні 
передумови для 
передачі активів 
"МГУ", що має 
тимчасово бути 
управлятися 
"Нафтогазом". 
21 червня "Нафтогаз" 
надав КМУ 
детальний план 
unbundling, але 
публічно продовжує 
виступати за 
реалізацію моделі 
ISO. 

31-50: розроблено та схвалено 
НПА (пп. 5, 7 плану) 
51-70: здійснено передачу 
активів, проведено сертифікацію 
оператора ГТС (пп. 72-73,9 плану) 
71-90: здійснено відокремлення 
газосховищ (пп. 13 плану) 
91-100: незалежність оператора 
підтверджена сертифікацією та 
відповідними актами контролю 
НКРЕКП 

4 

Ступінь незалежності операторів ГРМ Кількість задокументованих 
порушень з боку операторів, що є 
дискримінаційними224 

70 
 
Планові перевірки: 
2 з 10 операторів 
(порушення вимоги 
про відокремлення, 
зловживання 
монопольним 
становищем) 

Оцінка від 0 до 100 балів 
Бал = частка операторів-
порушників серед загальної 
кількості перевірених операторів 
0: 90-100% 
1-20: 75-90% 
21-40: 50-75% 
41-60: 25-50% 
61-80: 10-25% 
81-100: 0-10% 

1 

                                                           
224 За даними НКРЕКП про результати заходів державного контролю, зокрема даних про факти надання переваги будь-якому замовнику чи газопостачальному підприємству 
при укладенні договорів про транспортування газу розподільними трубопроводами, фактів прямого або опосередкованого заважання або протидії іншим газопостачальним 
підприємствам у провадженні ними діяльності з постачання природного газу та інших фактів зловживання монопольним становищем. 



 

2 

Також, у 2 випадках 
представників 
НКРЕКП не 
допущено. 
 
(22 позапланові 
перевірки операторів 
не враховуються) 

5a 

Ступінь відкриття ринку Частка ринку з нерегульованими 
цінами або відсутністю обмежень 
за спеціальними обовʼязками 

44 
(дані МЕВП: всього 
спожито за 5 міс. 
2019 р. – 15,3 
млрд.м3 (з ВТВ та 
втратами)225, з них 
нерег. – 6,6 млрд.м3) 

Оцінка від 0 до 100 балів 
Бал = частка відкритого ринку 

1 

5b 

Показники ринкової концентрації 
на роздрібному ринку (кількість 
гравців, їх частки)226 

50 
 
За оцінкою НКРЕКП, 
частка трьох 
найбільших груп 
постачальників у 
2018 році складала 
66%227. 

Оцінка значення індикатора 
CR3228 від 0 до 100 балів 
0: 95-100% 
1-20: 85-95% 
21-40: 70-85% 
41-60: 60-70% 
61-80: 50-60% 
81-100: до 50% 

1 

6 

Наявність чітко регламентованих 
механізмів зміни постачальників 

Реальна здатність обирати 
поміж постачальниками 
(частка домогосподарств, що 
змінили постачальника, за 
рік229) 

0 
 
Кількість споживачів, 
які змінили 
постачальника у 2018 
році, становила 5 

Оцінка т.зв. switching rate від 0 до 
100 балів 
0: до 0,5% 
1-20: 0,5-1% 
21-40: 1-4% 
41-60: 4-6% 
61-80: 6-8% 

1 

                                                           
225 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245377307  
226 Дані моніторингу НКРЕКП 
227 http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog3/Richnyi_zvit_NKREKP_2018.pdf 
228 Сума ринкових часток трьох найбільших постачальників. 
229 Дані моніторингу НКРЕКП 

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245377307
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog3/Richnyi_zvit_NKREKP_2018.pdf


 

3 

189, з яких побутових 
– 69 споживачів230. 

81-100: понад 8% 

7 

Рівень залежності від імпорту газу та 
диверсифікація 

Частки імпорту в структурі 
загального споживання 
 
Частка кожного постачальника в 
структурі імпорту 

(90+60)/2 = 75 
 
60 
(імпортозалежн.: 
26%, 
імпортовано газу за 5 
міс. 2018 р. – 4 
млрд.м3)231 
 
90 
(диверсифікація: 
мін. 4 постачальн. з 
ЄС, усі з часткою 
<30%) 

Оцінка імпортозалежності від 0 
до 100 балів 
0: повна залежність (95-100%) 
1-20: часткова залежність (70-
95%) 
21-40: часткова залежність (55-
70%) 
41-60: часткова залежність (25-
50%) 
61-80: часткова залежність (5-
25%) 
81-100: повна незалежність (0-
5%) 
 
Оцінка диверсифікації від 0 до 
100 балів 
0: монопольна залежність від 1 
постачальника 
1-20: частка альтернативних 
постачальників менше 30% 
21-40: частка альтернативних 
постачальників між 30% і 50%, 
існує щонайменше 2 таких 
постачальника 
41-60: частка альтернативних 
постачальників між 50% і 66%, 
існує щонайменше 3 таких 
постачальника, один або два 
мають частку понад 30% 

1 

                                                           
230 http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog3/Richnyi_zvit_NKREKP_2018.pdf 
231 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245380910 

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog3/Richnyi_zvit_NKREKP_2018.pdf
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245380910


 

4 

61-80: частка альтернативних 
постачальників між 66% і 75%, 
існує щонайменше 4 
постачальників, один або два 
мають частку понад 30% 
81-100: існує щонайменше 4 
постачальника, усі з часткою 
менше 30% 
 
Бал = середнє арифметичне (бал 
за імпортозалежність, бал за 
диверсифікацію) 

8 

Вплив перебоїв з постачанням Обсяг дефіциту газу, створений у 
випадку перебоїв у постачанні, за 
період збоїв (у % до від 
загального споживання) 
 
За наявності – тривалість 
надзвичайного періоду (у днях) 

100 
 
 
криз у постачанні не 
було 
 

Оцінка від 0 до 100 балів 
0: 65-100% 
1-20: 20-65% 
21-40: 15-20% 
41-60: 10-15% 
61-80: 5-10% 
81-100: менше 5% 

1 

9 

Стан розрахунків Динаміка поточних розрахунків 
кінцевих споживачів (крім 
промислових) перед 
постачальними компаніями232 

10 
 
(борги перед 
Нафтогазом на 
02.07.2019 – 39,3 
млрд грн233, що на 
36% більше ніж 
станом на 02.01.2019 
(29 млрд грн234) 
+ борги газзбутів 23,6 
млрд грн, що на 28% 

Оцінка від 0 до 100 балів, у % від 
загального споживання за період 
0: менше 50% 
1-20: 50-70% 
21-40: 70-85% 
41-60: 85-90% 
61-80: 90-97% 
81-100: 97-100% 

1 

                                                           
232 Без урахування боргів попередніх періодів. 
233 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/6353C39751338A8DC225842C003D8C62?OpenDocument&year=2019&month=07&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD
%D0%B8& 
234 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/3C0009703C11D36BC225837700494062?OpenDocument&year=2019&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD
%D0%B8& 

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/6353C39751338A8DC225842C003D8C62?OpenDocument&year=2019&month=07&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/6353C39751338A8DC225842C003D8C62?OpenDocument&year=2019&month=07&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/3C0009703C11D36BC225837700494062?OpenDocument&year=2019&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/3C0009703C11D36BC225837700494062?OpenDocument&year=2019&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&


 

5 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА ТА ЯДЕРНА БЕЗПЕКА 

більше ніж на 
02.01.2019 (18,5 
млрд грн235) 

   Сукупний бал: 42236   
 

 

 

 Індикатори-результати 
(outcomes) 

Індикатори-ефекти 
(outputs, effects) 

Оцінка 
(бал) 

Шкала оцінки 
(assessment) 

Питома 
вага 

1 

Факти невідповідності з актами ЄС, 
відсутність дій з імплементації 

Кількість справ про врегулювання 
спорів, порушених Секретаріатом 
Енергетичного Співтовариства 

-15 

Справа ECS-8/15 
проти України 
щодо відсутності 
врегулювання 
поняття 
транзиту 
електроенергії Під 
час засідання Ради 
Міністрів 
Енергетичного 
Співтовариства, яке 
відбулося 29.11.2018 
в м. Скоп’є 
(Республіка 
Македонія) прийнято 
рішення 
D/2018/5/MC-EnC, в 

Оцінка наявності/відсутності 
 
 
Наявність: -10 до загального балу 
Відсутність: без змін 

1 

                                                           
235 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/3C0009703C11D36BC225837700494062?OpenDocument&year=2019&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD
%D0%B8& 
236 Середнє арифметичне, без урахування індикаторів без початкових даних (N/A), з урахуванням питомої ваги окремих індикаторів. 

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/3C0009703C11D36BC225837700494062?OpenDocument&year=2019&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/3C0009703C11D36BC225837700494062?OpenDocument&year=2019&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
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якому зазначено, що 
зазначені порушення 
повинні бути усунені 
до 01 липня 2019 
року, а у разі їх не 
усунення СЕнС 
ініціюватиме вжиття 
заходів згідно ст. 92 
Договору. 

Відкритою 
залишається справа 
ECS-06/17 щодо 
розділення 
операторів системи 
передачі 
(обленерго). 

2 

Ступінь транспозиції актів законодавства ЄС 
в українське законодавство 

Кількість та рівень нормативно-
правових актів, прийнятих на 
виконання конкретної директиви 
/ регламенту237: 
 
Директиви 2009/72/EC238 
 
 
 
 
 

 
90 
З 01.01.2019 почав 
роботу роздрібний 
ринок та ПОН. 
НКРЕКП 
вдосконалювала 
прийняті НПА , що 
стосуються нового 
ринку електроенергії: 
Кодексу системи 

Оцінка від 0 до 100 балів 
0: не розроблено і не прийнято 
жодного НПА 
1-20: розроблено окремі НПА, 
жодного не прийнято 
21-40: розроблено більшість НПА, 
частину прийнято 
41-60: розроблено всі НПА, 
частину прийнято 
61-80: розроблено і прийнято 
більшість НПА 

1 

                                                           
237 Включає закони та підзаконні акти, а також плани дій, звіти з безпеки постачань тощо; не включає продукти політики, тобто плани з підготовка НПА, плани з імплементації 
тощо. 
238 Прийняття законів "Про ринок електроенергії", щодо особливостей погашення заборгованості за електричну енергію, яка утворилася на оптовому ринку електричної енергії. 
Прийняття НПА щодо створення інфраструктурних суб’єктів ринку та створення Координаційного центру, НПА, що регулюють функціонування ринку електричної енергії 
(Правила ринку, Правила ринку на добу наперед тощо), щодо визначення категорій вразливих споживачів та механізмів їх підтримки, щодо запровадження спеціальних 
обов'язків, щодо методології розрахунку регульованої ціни, щодо відокремлення діяльності з розподілу та постачання електричної енергії. 
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передачі, Кодексу 
комерційного обліку, 
Правил ринку «на 
добу наперед» та 
внутрішньодобового 
ринку Методичні 
рекомендації щодо 
здійснення тестових 
операцій на ринку 
електричної енергії 
МЕВП прийняло 
«Порядок 
проведення 
електронних 
аукціонів з продажу 
електричної енергії 
за двосторонніми 
договорами», 
призначено 
Українську 
енергетичну біржу 
організатором 
аукціонів (на 3 місяці) 
КМУ прийняв 
постанови  про 
утворення 
державних 
підприємств 
“Гарантований 
покупець” та 
“Оператор ринку”.  
“Про затвердження 
порядку проведення 
конкурсу на 

81-100: розроблено і прийнято 
усі НПА 
 
 
Підсумковий бал – середнє 
арифметичне по всім директивам 
у розділі. 
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Регламенту 714/2009/EC239 
 
Директиви 2005/89/ЕС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

будівництво 
генеруючої 
потужності та на 
виконання заходів з 
управління 
попитом”, поклав 
спецобов’язки на 
Укргідроенерго та 
Енергоатом.  

 
80  

Укренерго затвердив 
план-графік 
впровадження 
спільних 
(скоординованих) 
аукціонів з розподілу 
міждержавних 
перетинів із ОСП 
країн ENTSO-E та їх 
регуляторами — 
Польщі Словаччини, 
Угорщини та Румунії.  

НКРЕКП  зобов’язала 
ОСР оприлюднювати 
та оновлювати на 
офіційному веб-сайті 
інформацію про: 
 умови приєднання 
до системи 

                                                           
239 Прийняття НПА щодо визначення умов доступу до електричних мереж (зокрема, Кодекси електричних мереж), щодо умов експорту/імпорту електроенергії (зокрема, 
Правила проведення електронних аукціонів на розподіл пропускної спроможності міждержавних електричних мереж). 
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Директиви 2013/59/Євратом240 
Директиви 96/29/Євратом 
Директиви 2003/122/Євратом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

розподілу;  ставки 
плати за приєднання 
потужності;  ставки 
плати за лінійну 
частину 
приєднання;  адресу, 
за якою відповідно 
до принципу 
"єдиного вікна" буде 
здійснюватися 
взаємодія 
сторін;  інформацію 
про лінії 
електропередач 

 
30 
Розроблено проект 
проект Закону 
України «Про 
внесення змін до 
закону України «Про 
використання 
ядерної енергії та 
радіаційну безпеку» 
щодо експерта з 
радіаційного 
захисту»242. 
/приведення 
законодавства у 
відповідність до 

                                                           
240 Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», постанови КМУ «Про внесення змін до Положення про 
Державну інспекцію ядерного регулювання України» в частині поводження з матеріалами, що вміщують радіонукліди природного походження, медичного опромінення, 
навчання та підготовки з питань ядерної та радіаційної безпеки, розрахунків доз опромінення тощо. 
242 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/421146 

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/421146
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положень Директиви 
2013/59/Євратом/. 
Законопроект 
№5550-д243 від 
21.05.2018 року був 
прийнятий у 
першому читанні. 
Законопроект № 
6089244 /приведення 
у відповідність в 
частині 
удосконалення 
системи класифікації 
радіоактивних 
відходів для їх 
захоронення/, не 
розглядався. 

Законопроект 
№7471-д245 від 
21.05.2018 року 
(доопрацьований 
законопроект № 
7471 від 29.12.2017 
року) не був 
прийнятий 
/відповідність 
вимогам 
міжнародних 

                                                           
243 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64057 
244 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61158 
245 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=7471-%D0%B4&skl=9 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64057
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=7471-%D0%B4&skl=9
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Директиви 2006/117/Євратом241 
 

договорів та 
конвенцій/.  

30 

Проект Постанови 
КМУ "Про внесення 
змін до Порядку 
видачі дозволу на 
здійснення 
міжнародних 
перевезень 
радіоактивних 
матеріалів»246 не 
розглядався.  

/приведення 
законодавства у 
відповідність до 
положень Директиви 
2006/117/Євратом 

3 

Ступінь незалежності оператора 
магістральних мереж 

Реалізація процесу 
відокремлення функцій з 
передачі електроенергії та 
диспетчерської діяльності 
 
Зміна корпоративного 
управління "Укренерго" 

60 
ДП НЕК «Укренерго» 
готується до 
проведення 
сертифікації як ОСП. 

Оцінка від 0 до 100 балів 
0: відсутність відокремлення 
1-20: виконано підготовчий етап  
21-40: розроблено та схвалено 
НПА 
41-60: здійснено відокремлення 
61-80: проведено сертифікацію 
оператора  

1 

                                                           
241 Прийняття постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів», НПА про затвердження форм 
на узгодження міжнародних перевезень радіоактивних відходів та ВЯП, надання узгодження або відмови в узгодженні тощо. 
246 http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/400907 

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/400907
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81-100: незалежність 
підтверджена відповідними 
актами контролю НКРЕКП 
  

4 

Ступінь незалежності операторів 
розподільних мереж (обленерго) 

Кількість задокументованих 
порушень з боку операторів, що є 
дискримінаційними (відповідно 
до ліцензійних умов з розподілу 
та з передачі електричної 
енергії)247 

N/A 
Оператори системи 
розподлу (ОСР) 
працюють окремо від 
постачальників. 
Результати перевірок 
за І півріччя 2019 р 
будуть зведені у 
Річному звіті НКРЕКП 
за 2019 рік. 

Оцінка від 0 до 100 балів 
Бал = частка операторів-
порушників серед загальної 
кількості перевірених операторів 
0: 90-100% 
1-20: 75-90% 
21-40: 50-75% 
41-60: 25-50% 
61-80: 10-25% 
81-100: 0-10% 

1 

5a 

Ступінь відкриття ринку Частка ринку з нерегульованими 
цінами або відсутністю обмежень 
за спеціальними обовʼязками 

55 
44,6% електроенергії 
постачається 
постачальниками 
універсальних послуг 
(ПУП); а 55,3% -
постачальниками 
електричної енергії 
за вільними цінами. 

Оцінка від 0 до 100 балів 
Бал = частка відкритого ринку 

1 

5b 

Показники ринкової концентрації 
на роздрібному ринку (кількість 
гравців, їх частки)248 

85 
Постачання : ПОН -1 
(до 01.04 2%); ПУП -
26 (44%), 
постачальники за 

Оцінка значення індикатора 
CR3250 від 0 до 100 балів 
0: 95-100% 
1-20: 85-95% 
21-40: 70-85% 
41-60: 60-70% 

1 

                                                           
247 За даними НКРЕКП про результати заходів державного контролю. Також, моніторинг виконання НПА щодо відокремлення діяльності з розподілу та постачання електричної 
енергії, щодо відповідності ліцензіатів з розподілу та з передачі електричної енергії. 
248 Дані моніторингу НКРЕКП (будуть доступні у майбутньому). 
250 Сума ринкових часток трьох найбільших постачальників. 
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комерційними 
цінами 214 (55%). 
За даними звіту 
НКРЕКП за 2018 рік, 
частка трьох 
найбільших 
електропостачальник
ів за обсягом 
постачання усім 
категоріям 
споживачів складала 
38,7% (побутовим – 
26,3%, непобутовим 
– 48,4 %)249. 

61-80: 50-60% 
81-100: до 50% 
 

6 

Наявність чітко регламентованих 
механізмів зміни постачальників 

Реальна здатність обирати 
поміж постачальниками 
(частка домогосподарств, що 
змінили постачальника, за 
рік251) 

N/A 
За даними звіту 
НКРЕКП за 2018 рік, 
змінили 
електропостачальник
а 1130 споживачів, 
проте не уточнено, 
яких саме (побутових 
чи непобутових)252. 

Оцінка т.зв. switching rate від 0 до 
100 балів 
0: до 0,5% 
1-20: 0,5-1% 
21-40: 1-4% 
41-60: 4-6% 
61-80: 6-8% 
81-100: понад 8% 

1 

7 

Умови торгівлі, у т.ч. транскордонної Недискримінаційні умови 
імпорту/експорту електроенергії 
(митні ставки, обмеження, 
аукціони тощо) 
 
Прийняття рішень щодо 
процедури питань консультацій з 
питань перетоків (транзиту) 
електричної енергії 

80 для експорту, 0 
для імпорту 
 
У Прогнозному 
балансі на 2019 рік 
не було передбачено 
імпорт 
електроенергії, 
оскільки попит 

Оцінка від 0 до 100 балів 
(на основі моніторингу ринку) 

1 

                                                           
249 http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog3/Richnyi_zvit_NKREKP_2018.pdf, с. 69 
251 Дані моніторингу НКРЕКП (будуть доступні у майбутньому). 
252 http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog3/Richnyi_zvit_NKREKP_2018.pdf, с. 71 

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog3/Richnyi_zvit_NKREKP_2018.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog3/Richnyi_zvit_NKREKP_2018.pdf
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покривається 
власною генерацією 
електроенергії. 

8 

Безпека постачань Прийняття рішень щодо 
введення надзвичайного стану в 
електронергетиці, ОЕС України 
тощо 
 
За наявності – тривалість 
надзвичайного періоду (у днях) 
 
Прийняття і виконання 10-річного 
Плану розвитку ОЕС України 

90 
 
 
 
 
(<1) не було 
 
 
Плани приймаються 
та оновлюються 
своєчасно 

Оцінка від 0 до 100 балів 

1 

9 

Створення системи моніторингу та обліку 
опромінення 

Динаміка виконання відповідної 
державної цільової програми 
(національний план дій із 
зменшення ризиків тривалого 
опромінення продуктами 
радону)253 

30 
 
Поки не прийнято 
зміни до Закону «Про 
захист людини від 
впливу іонізуючого 
випромінювання», 
Національний план 
дій (державна 
цільова програма) зі 
зменшення ризиків 
тривалого 
опромінення 
продуктами радону 
не розроблений. 

Оцінка від 0 до 100 балів 

1 

   Сукупний бал: 43254   
 

                                                           
253 Створення бази даних опромінення від радону репрезентативних груп населення, державної системи обліку та контролю доз опромінення населення України. 
254 Середнє арифметичне, без урахування індикаторів без початкових даних (N/A), з урахуванням питомої ваги окремих індикаторів. 
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ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ  

 

 Індикатори-результати 
(outcomes) 

Індикатори-ефекти 
(outputs, effects) 

Оцінка 
(бал) 

Шкала оцінки 
(assessment) 

Питома 
вага 

1 
Факти невідповідності з актами ЄС, 
відсутність дій з імплементації 

Кількість справ про врегулювання 
спорів, порушених Секретаріатом 
Енергетичного Співтовариства 

- Оцінка наявності/відсутності 
Наявність: -10 до загального балу 
Відсутність: без змін 

1 

2 

Ступінь транспозиції актів законодавства ЄС 
в українське законодавство 

Кількість та рівень нормативно-
правових актів, прийнятих на 
виконання: 
 
Директиви 2010/30/ЄС255 
 
 
 
 
 
 
 
Директиви 2010/31/ЄС256 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директиви 2012/27/ЄС 

 
 
 
 
80 
Із техрегламентів 
неприйнятими 
лишаються 2, при 
цьому ситуація не 
змінювалася з лютого 
2018 р. 
 
90 
Із НПА на виконання 
закону про ЕЕ у 
будівлях з 15 
необхідних актів 
неприйнятими 
залишаються 1, за 
півроку був 
прийнятий 1. 
 
55 

Оцінка від 0 до 100 балів 
(для Директиви 2012/27/ЄС 
питома вага = 3) 
 
0: не розроблено і не прийнято 
жодного НПА 
1-20: розроблено окремі НПА, 
жодного не прийнято 
21-40: розроблено більшість НПА, 
частину прийнято 
41-60: розроблено всі НПА, частину 
прийнято 
61-80: розроблено і прийнято 
більшість НПА 
81-100: розроблено і прийнято усі 
НПА 
 
Підсумковий бал – середнє 
арифметичне по всім директивам 
у розділі, з урахуванням питомої 
ваги Директиви 2012/27/ЄС 

1 

                                                           
255 Маркування та стандартна інформація про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами 
256 Встановлення мінімальних вимог енергетичної ефективності будинків та їх елементів; національний план для збільшення кількості будівель з майже нульовим споживанням енергії; 
застосування мінімальних вимог щодо енергетичної ефективності нових будівель; енергетична сертифікація; встановлення незалежних систем контролю сертифікатів. 
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Прогрес 
зафіксований у 
розробленні НПА по 
обліку, 
імплементація 
багатьох положень 
відсутня до 
прийняття рамкового 
закону про ЕЕ 

3 

Динаміка підвищення ефективності 
використання енергії на 
загальнонаціональному рівні (згідно з 
Національним планом дій з підвищення 
енергоефективності) 

Відсоткове значення енергії, 
зекономленої завдяки 
впровадженню заходів з 
енергоефективності 
 
За наявності – показник 
енергоємності ВВП 

8 
Загальне споживання 
енергії за 2017-2018 
рр. знизилося з 88 до 
87 млн т н.е. 
(1,14%)257 

Оцінка від 0 до 100 балів 
__ згідно з процентним значенням 
виконання закладеного плану 
 
За відсутності - % зменшення 
енергоємності економіки у 
порівнянні з попереднім роком 

1 

4 

Обсяг коштів, що вкладається за 
програмами підвищення 
енергоефективності 

Сума коштів, виділених або 
залучених до усіх наявних 
програм з підвищення 
енергоефективності (наприклад, 
«теплі кредити», розмір Фонду 
енергоефективності) 

60 
На "теплі кредити" 
знову виділено 400 
млн грн, пізніше уряд 
додатково виділив 
380,6 млн грн для 
ОСББ. Фінансування 
ФЕЕ повністю 
відповідає рівню 
донорського 
фінансування, тобто 
100%, при цьому 
кошти не 
використовуються. 

Оцінка від 0 до 100 балів 
__ згідно з процентним значенням 
виконання очікуваних індикаторів 
фінансування 
Обраховується як середнє між 
фінансуванням програми "теплі 
кредити" та діяльності Фонду 
енергоефективності (при цьому 
береться до уваги факт 
використання коштів з ФЕЕ, якщо 
кошти не використовується, 
застовується коефіцієнт 0,5) 

1 

5 
Динаміка будівель з майже нульовим 
споживанням енергії 

Кількість будівель з майже 
нульовим споживанням енергії 

0 Оцінка від 0 до 100 балів 
__ згідно з процентним значенням 
виконання очікуваних індикаторів 

1 

                                                           
257 https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-consumption-statistics.html 

https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-consumption-statistics.html
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НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ І ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА 

6 

Динаміка загальної площі приміщень 
опалюваних і (або) охолоджуваних 
будівель, що належать її центральному 
урядові та займається ним, що були 
відремонтовані задля виконання 
принаймні мінімальних вимог до 
енергоефективності 

% загальної площі 
енергомодернізованих публічних 
закладів 

0 
Системи моніторингу 
та звітності щодо 
цього показника не 
впроваджено. 

Оцінка від 0 до 100 балів 
__ 0 за від’ємну динаміку 
__ 100 за позитивну динаміку 

1 

7 

Динаміка оснащення споживачів та 
багатоквартирних будинків 
індивідуальними лічильниками тепла 

Відсоткова кількість споживачів, 
оснащених лічильниками тепла 

79 
Оснащеність 
будинковими 
лічильниками у 
житлових будівлях 
79,2%, у нежитлових 
78,4%, середнє 78,8% 
(приріст у 0,8% у 
порівнянні з 
минулою оцінкою). 

Оцінка від 0 до 100 балів 
__ згідно з процентним значенням 
виконання закладеного плану 

1 

8 

Кількість випадків та загальна сума 
штрафів, стягнутих за позовами про 
невиконання впроваджених положень з 
енергоефективності. 

Кількість випадків та загальна 
сума штрафів, стягнутих за 
позовами про невиконання 
впроваджених положень з 
енергоефективності. 

N/A Оцінка від 0 до 100 балів 
__ згідно з процентним значенням 
виконання очікуваних індикаторів 1 

   Сукупний бал: 36258   
 

 

 

 Індикатори-результати 
(outcomes) 

Індикатори-ефекти 
(outputs, effects) 

Оцінка 
(бал) 

Шкала оцінки 
(assessment) 

Питома 
вага 

1 
Факти невідповідності з 
актами ЄС, відсутність дій з 
імплементації 

Кількість справ про врегулювання спорів, 
порушених Секретаріатом Енергетичного 
Співтовариства 

-10 
Одна справа (по сірці) 

Оцінка наявності/відсутності 
Наявність: -10 до загального 
балу 

1 

                                                           
258 Середнє арифметичне, без урахування індикаторів без початкових даних (N/A), з урахуванням питомої ваги окремих індикаторів. 
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Відсутність: без змін 

2 

Ступінь транспозиції актів 
законодавства ЄС в 
українське законодавство 

Кількість та рівень нормативно-правових 
актів, прийнятих на виконання конкретної 
директиви / регламенту259 
 

(1) Директив 2011/92/ЄС, 2003/4/ЄС, 
2003/35/ЄС (створення системи 
оцінки впливу на довкілля) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Директиви 2001/42/ЄС (створення 
системи стратегічної екологічної 
оцінки) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
90  
- прийнято ЗУ “Про оцінку впливу 
на довкілля” 
- прийнято три підзаконні 
нормативно-правові акти 
- Уряд вніс зміни до постанови 
щодо утворення Міжвідомчої 
координаційної ради з питань 
реалізації в Україні Конвенції про 
оцінку впливу на навколишнє 
середовище в транскордонному 
контексті 
 
65 
- Прийнято ЗУ “Про стратегічну 

екологічну оцінку”  
- проект Постанови КМУ “Про 

затвердження Порядку 
здійснення моніторингу 
наслідків виконання 
документа державного 
планування для довкілля, у 
тому числі для здоров’я 
населення” 

- Методичні рекомендації зі 
здійснення стратегічної 
екологічної оцінки 

Оцінка від 0 до 100 балів 
0: не розроблено і не 
прийнято жодного НПА 
1-20: розроблено окремі 
НПА, жодного не прийнято 
21-40: розроблено більшість 
НПА, частину прийнято 
41-60: розроблено всі НПА, 
частину прийнято 
61-80: розроблено і 
прийнято більшість НПА 
81-100: розроблено і 
прийнято усі НПА 
 
Підсумковий бал – середнє 
арифметичне по всім 
директивам у розділі. 

1 

                                                           
259 Включає закони та підзаконні акти, а також плани дій, звіти з безпеки постачань тощо; не включає продукти політики, тобто плани з підготовка НПА, плани з імплементації 
тощо. 
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(3) Директива 2003/4/ЄС про доступ 
громадськості до екологічної 
інформації 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Директива 2003/35/ЄС про 
забезпечення участі громадськості 

документів державного 
планування 

- Прийнято Постанову КМУ 
“Про внесення змін до 
деяких постанов КМУ” (для 
реалізації ЗУ “Про стратегічну 
екологічну оцінку) 

 
70  
- проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких 
законодавчих актів України у 
частині доступу до 
екологічної інформації», 
розроблений Робочою 
групою при Мінприроди, 
проте не оприлюднений 

- схвалена Концепція  
створення 
Загальнодержавної 
автоматизованої системи 
“Відкрите довкілля” 

- з 1 січня 2019 року почав 
застосовуватись Порядок 
здійснення державного 
моніторингу вод за 
європейськими стандартами 

- в тестовому режимі почала 
працювати система “Відкрите 
довкілля” (інтерактивні карти 
“Вода”, “Повітря”, 
“Екофінанси” 

 
65 
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у підготовці окремих планів і 
програм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) Директиви 2009/147/ЄС про захист 
диких птахів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- прийнято ЗУ “Про стратегічну 
екологічну оцінку” (враховує 
більшість положень щодо 
участі громадськості в 
підготовці планів і програм)  

- проект Постанови КМУ “Про 
затвердження Порядку 
здійснення моніторингу 
наслідків виконання 
документа державного 
планування для довкілля, у 
тому числі для здоров’я 
населення” 

- Методичні рекомендації зі 
здійснення стратегічної 
екологічної оцінки 
документів державного 
планування 

- Прийнято Постанову КМУ 
“Про внесення змін до 
деяких постанов КМУ” (для 
реалізації ЗУ “Про стратегічну 
екологічну оцінку) 

 
30  
- оприлюднено проект ЗУ “Про 

території Смарагдової 
мережі” 

- прийнята низка нормативно-
правових актів у сфері 
охорони природи та ПЗФ, які 
не мають прямого 
відношення до птахів, проте у 
випадку прийняття та 
належного застосування 
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(6) Директиви 2008/50/ЄС про якість 
атмосферного повітря та чистіше 
повітря для Європи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

матимуть позитивний вплив 
на охорону птахів 

- прийнятий ЗУ “Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо охорони 
пралісів згідно з Рамковою 
конвенцією про охорону та 
сталий розвиток Карпат” (не 
має прямого впливу на захист 
птахів, проте сприятиме їх 
охороні) 

- прийнято План дій щодо 
збереження чорного лелеки в 
Україні 

 
30 
- Постанова КМУ “Питання 

реалізації Концепції 
реформування системи 
державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного 
середовища 

- План заходів щодо реалізації 
Концепції реформування 
системи державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного 
середовища 

- Розроблено та оприлюднено 
проект Постанови КМУ “Деякі 
питання здійснення 
державного моніторингу у 
галузі охорони атмосферного 
повітря” 
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(7) Директиви 2010/75/ЄС про 

промислові викиди 
(всеохоплююче запобігання і 
контроль забруднень) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8) Директиви 2009/28/ЄС про 
заохочення до використання 
енергії, виробленої з 
відновлюваних джерел 

 
50 
- Національний план 

скорочення викидів від 
великих спалювальних 
установок 

- Проект розпорядження “Про 
внесення змін у додатки 1-4 
до Національного плану 
скорочення викидів від 
великих спалювальних 
установок” 

- прийнято Розпорядження 
КМУ “Про схвалення 
Концепції реалізації 
державної політики у сфері 
промислового забруднення” 

 
95 – Верховна Рада схвалила 
законопроект №8449-д, яким 
впроваджується система 
аукціонів в галузі віднолюваної 
енергетики; 
     − до Верховної Ради подано 
законопроект №10375, 
прийняття якого дозволить 
врегулювати питання генерації 
електроенергії СЕС приватних 
домогосподарств 

3 

Застосування системи оцінки 
впливу на довкілля на 
практиці 

Наявність електронного реєстру 
проведених ОВД 

80 
- з 18 грудня 2017 року Єдиний 
реєстр з оцінки впливу на 
довкілля розпочав свою роботу, 
але ще працює в тестовому 
режимі 

Оцінка від 0 до 100 балів 
0-20 – реєстр створений 
21-40 – містить мінімальну 
інформацію 
41-100 – залежно від 
повноти поданої інформації 

1 
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4 

Застосування системи 
стратегічної екологічної 
оцінки на практиці 

Проведення СЕО на національному і 
місцевому рівнях 

30 – проводиться декілька 
процедур СЕО 

Оцінка від 0 до 100 балів 
залежно залежно від 
кількості та якості 
проведених СЕО 

1 

5 

Динаміка створення 
спеціальних 
природоохоронних 
територій (СПТ) для захисту 
птахів 

Кількість та достатність СПТ, 
запропонованих до створення 

0 – не створюються, у зв’язку із 
відсутністю спеціального 
законодавства 

Оцінка від 0 до 100 балів 
залежно від кількості та 
достатності СПТ, 
запропонованих до 
створення 

1 

6 

Доступ до екологічної 
інформації на практиці 

Динаміка об’єму екологічної інформації, 
яка доступна в електронному форматі 

70 – Було створено нову версію 
Єдиного державного веб-порталу 
відкритих даних data.gov.ua  
Стара версія порталу (Розділ 
“Екологія”) містить 436 наборів 
інформації. З 8 серпня 2018 року 
працює новий портал. У розділі 
“Екологія” там знаходиться лише 
7 наборів даних, які з 
попереднього звітного періоду 
не оновлювались.  
Працюють портали даних щодо  
водних ресурсів, сміттєзвалищ, 
Єдиний реєстр з оцінки впливу на 
довкілля. 
В тестовому режимі розпочала 
роботу система “Відкрите 
довкілля” (інтерактивні карти 
“Вода”, “Повітря”, “Екофінанси”) 

Оцінка від 0 до 100 балів 
залежно від повноти 
поданої інформації 

1 

7 

Реформована система 
моніторингу довкілля, що 
відповідає вимогам 
Директиви 2008/50/ЄС про 
якість атмосферного повітря 
та чистіше повітря для 
Європи 

Динаміка об’єму моніторингових даних 
стану довкілля, що доступні в 
електронному форматі 

За даний період не 
застосовується 

Оцінка від 0 до 100 балів 
залежно від повноти 
поданої інформації 

1 
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8 

Контроль за викидами зі 
стаціонарних джерел, 
зокрема викидами діоксиду 
сірки 

Динаміка викидів забруднюючих речовин 
зі стаціонарних джерел в атмосферне 
повітря 

10 
Викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря зі 
стаціонарних джерел у 2018 році 
склали 2508,3 тис. т, що лише на 
3% менше, ніж у 2017 році. 

Оцінка від 0 до 100 балів 
залежно від динаміки 
зменшення викидів 
забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря зі 
стаціонарних джерел 

1 

Динаміка викидів діоксиду сірки зі 
стаціонарних джерел в атмосферне 
повітря 

Не застосовується – статистика за 
2018 рік з цього параметру не 
доступна 

Оцінка від 0 до 100 балів 
залежно від динаміки 
зменшення викидів діоксиду 
сірки з стаціонарних джерел 
в атмосферне повітря 

1 

9 

Наявність і виконання 
Національного плану дій із 
скорочення викидів 
забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря від 
великих спалювальних 
установок 

Динаміка викидів забруднюючих речовин 
спалювальними установками понад 50 
МВт 
 
Динаміка обсягу інвестицій в 
модернізацію енергооб’єктів, 
спрямованих на зменшення шкоди від них 
навколишньому середовищу, в 
будівництво нових обʼєктів 

За даний період не 
застосовується 
 
 
50 
- Відповідно до Закону № 9260 

«Про внесення змін до 
Податкового кодексу України 
та деяких інших 
законодавчих актів України 
щодо покращення 
адміністрування та перегляду 
ставок окремих податків і 
зборів» з 1 січня 2019 року 
ставка екологічного податку 
за викиди СО2 стаціонарними 
джерелами зросла в 24 рази 
− з 0,41 грн/т до 10 грн/т. 
Попри збільшення податку, 
він досі витрачається 
нераціонально і не 
спрямований на вирішення 
екологічних проблем. 

Оцінка від 0 до 100 балів 
залежно від динаміки 
викидів забруднюючих 
речовин спалювальними 
установками понад 50 МВт 
 
Оцінка від 0 до 100 балів 
__ згідно з процентним 
значенням виконання 
очікуваних індикаторів 
фінансування 
 
Підсумковий бал – середнє 
арифметичне 

1 
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- Держенергонагляд серед 
стратегічних пріоритетів своєї 
роботи виділяє сприяння 
введенню в експлуатацію 
нових генеруючих 
потужностей замість тих, що 
будуть виведені з 
експлуатації після 
зазначеного терміну. З метою 
реалізації зазначеного 
завдання Енергетичною 
стратегією України на період 
до 2035 року передбачено 
запровадження механізмів 
залучення інвестицій. 

- Кабмін готує проект трирічної 
бюджетної резолюції і вважає 
за необхідне переглянути 
порядок розподілу коштів від 
екологічного податку (щоб 
частина коштів поверталася 
промисловим підприємствам 
для модернізації 
виробництва).  

10 

Наявність і стан застосування 
методик обліку та 
моніторингу використання 
ВДЕ 

Динаміка кількості та потужності об’єктів 
відновлювальної енергетики, а також 
обсягу і частка виробленої ними 
електроенергії у структурі споживання, 
обсяги виробництва та реалізації 
біоетанолу, біопалива (відповідно до 
індикаторів Нацплану) 

94,3 
- Станом на кінець червня 2019 

року потужність об’єктів ВДЕ 
(окрім великих ГЕС та ГАЕС та 
без урахування окупованої 
території АР Крим) склала 
3824 МВт. Загалом за перший 
квартал 2019 року було 
введено 1550 МВт нових 
«зелених» потужностей. Це 
вже майже в 2 рази 

Оцінка від 0 до 100 балів 
__ згідно з процентним 
значенням виконання 
очікуваних індикаторів 
Нацплану 

1 
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перевищує потужність, 
введену за весь 2018 рік. 
Потужність великих ГЕС і ГАЕС 
– 5758 МВт. Таким чином, 
загальна потужність об’єктів 
ВДЕ станом на середину року 
склала 9582 МВт. Відповідно 
до Нацплану, наприкінці І 
кварталу 2019 року загальна 
потужність об’єктів ВДЕ мала 
би скласти 10 155 МВт. 

11 

Програми та механізми 
стимулювання 
відновлювальної 
енергетики, обсяг коштів, що 
вкладається за цими 
програмами 

Кількість схем підтримки ВДЕ, оцінка 
виконання Нацплану дій 

75 – продовжується 
реконструкція ГЕС та ГАЕС 
відповідно до Програми розвитку 
гідроенергетики України до 2026 
року. Іноземні фонди та 
інституції, які працюють в галузі 
відновлюваної енергетики та 
енергоефективності, дають 
кошти на ровиток галузі в Україні 
(водночас, здебільшого ці кошти 
спрямовані на технічну підтримку 
та навчання українських 
експертів). Іноземний та 
вітчизний бізнес, інвестиційні 
фонди вкладають кошти в 
реалізацію «зелених» проектів в 
Україні. Прийнято законопроект, 
яким передбачається введення 
системи аукціонів та поступове 
зниження «зеленого» тарифу. 

Оцінка від 0 до 100 балів 
__ згідно з процентним 
значенням виконання 
очікуваних індикаторів 
фінансування 

1 

   Сукупний бал: 42260   
  

                                                           
260 Середнє арифметичне, без урахування індикаторів без початкових даних (N/A), з урахуванням питомої ваги окремих індикаторів. 
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НАФТА 

 

 

 

 Індикатори-результати 
(outcomes) 

Індикатори-ефекти 
(outputs, effects) 

Оцінка 
(бал) 

Шкала оцінки 
(assessment) 

Питом
а вага 

1 Факти невідповідності з актами 
ЄС, відсутність дій з імплементації 

Кількість справ про врегулювання спорів, порушених 
Секретаріатом Енергетичного Співтовариства 

Відсутніст
ь 

Оцінка наявності/відсутності 
Наявність: -10 до сукупного бала. 
Відсутність – без змін 

1 

2 
Ступінь транспозиції актів 
законодавства ЄС в українське 
законодавство 

Частка нормативно-правових актів261, прийнятих на виконання 
вимог Директив 2009/119/ЄС, 94/22/ЄС, 94/63/ЄС, 98/70/ЄC і 
99/32/ЄC, із запланованих (81 нормативно-правовий акт = 100) 

51 
Оцінка від 0 до 100 балів залежно 
від частки виконання 
запланованого 

1 

3 
Ступінь готовності нормативно-
правової бази для формування 
запасу нафти й нафтопродуктів 

Частка нормативно-правових актів, прийнятих на виконання 
Директиви 2009/119/ЄС, із запланованих (7 нормативно-
правових актів = 100) 

14 
Оцінка від 0 до 100 балів залежно 
від частки виконання 
запланованого  

1 

4 Ступінь готовності інфраструктури 
запасу нафти й нафтопродуктів 

Наявність технічних можливостей для належного зберігання 
запасів нафти й нафтопродуктів необхідних для виконання 
Директиви 2009/119/ЄС (потрібний парк 2,87 млн куб. м = 100) 

43 
Оцінка від 0 до 100 балів залежно 
від частки наявних резервуарних 
потужностей 

1 

5 Наявність мінімальних запасів 
нафти й нафтопродуктів Обсяг запасів нафти й нафтопродуктів (2,0 млн т = 100) N/A 

Оцінка від 1 до 100 балів залежно 
від частки сформованих запасів від 
потреби. N/A – запасів не створено 

1 

6 
Прозорість надання ділянок 
нафтогазоносних надр 
у користування 

Частка нормативно-правових актів, прийнятих на 
виконання Директиви 94/22/ЄС, статей 279 і 280 Угоди 
про асоціацію, із запланованих (21 – 100 %) 

67 

48 

Оцінка від 0 до 100 балів залежно 
від частки виконання 
запланованого. Підсумковий бал – 
середнє зважене з урахуванням 
питомої ваги складових 

0,33 

Частка ділянок нафтогазоносних надр, що виставлені на 
відкриті аукціони за новим порядком, у річному вимірі, 
із запланованих (55 – 100 %) 

49 0,33 

Частка ділянок нафтогазоносних надр, що надані у 
користування за новим порядком, у річному вимірі, із 
запланованих (55 – 100 %) 

29 0,33 

                                                           
261 Тут і далі – охоплює закони, підзаконні акти, регламенти, національні стандарти, плани дій, звіти тощо; не охоплює продукти політики, тобто проекти нормативно-правових 
актів, плани з їхньої підготовки чи імплементації директив тощо. 
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БІЗНЕС‐КЛІМАТ 

7 

Ступінь готовності нормативно-
правової бази для запровадження 
системи забезпечення якості  
й безпечності палива 

Частка нормативно-правових актів, прийнятих на 
виконання Директив 94/63/ЄС, 98/70/ЄC і 99/32/ЄC, із 
запланованих (8 – 100 %) 

13 

8 

Оцінка від 0 до 100 балів залежно 
від частки виконання 
запланованого. Підсумковий бал – 
середнє зважене з урахуванням 
питомої ваги складових 

0,50 

Частка національних стандартів, прийнятих на 
виконання Директив 94/63/ЄС, 98/70/ЄC і 99/32/ЄC, із 
запланованих Програмою національної стандартизації 
(51 – 100 %) 

2 0,50 

8 
Ступінь охоплення ринку 
системою моніторингу якості 
й безпечності нафтопродуктів 

Частка охоплення системою моніторингу якості й безпечності 
палива, яку адаптовано до європейських вимог, обсягу 
нафтопродуктів, що перебувають в обігу на території України 

N/A 

Оцінка від 0 до 100 балів.  
N/A: системи моніторингу не існує 
1-100: залежно від частки ринку 
нафтопродуктів, яку охоплено 
системою  

1 

  Сукупний бал262: 23   
 

 

 

 Індикатори-результати 
(outcomes) 

Індикатори-ефекти 
(outputs, effects) 

Оцінка 
(бал) 

Шкала оцінки 
(assessment) 

Питома 
вага 

1 
Факти невідповідності з актами ЄС, 
відсутність дій з імплементації 

Кількість справ про врегулювання 
спорів, порушених Секретаріатом 
Енергетичного Співтовариства 

-5 Оцінка наявності/відсутності 
Наявність: -10 до загального балу 
Відсутність: без змін 

1 

2 

Ступінь транспозиції актів законодавства ЄС 
в українське законодавство 

Кількість та рівень нормативно-
правових актів, прийнятих на 
виконання конкретної директиви 
/ регламенту263: 
 
Директиви 2014/25/ЄС 
 

Сер. Знач.: 88 
 
 
 
 
85  
 
70 
 

Оцінка від 0 до 100 балів 
0: не розроблено і не прийнято 
жодного НПА 
1-20: розроблено окремі НПА, 
жодного не прийнято 
21-40: розроблено більшість НПА, 
частину прийнято 
41-60: розроблено всі НПА, частину 
прийнято 

1 

                                                           
262 Середнє арифметичне, з урахуванням нульових значень індикаторів без початкових даних (N/A), з урахуванням питомої ваги окремих індикаторів. 
263 Включає закони та підзаконні акти, а також плани дій, звіти з безпеки постачань тощо; не включає продукти політики, тобто плани з підготовка НПА, плани з імплементації. 



 

29 

Директив 2009/72/ЄС і 
2009/73/ЄС (в частині вимог до 
регулятора) 
 
Директива 2008/92/ЄС 
 
Державна допомога суб’єктам 
господарювання  
 
Конкурентне законодавство 

 
 
100 
 
85 
 
 
100 

61-80: розроблено і прийнято 
більшість НПА 
81-100: розроблено і прийнято усі 
НПА 
 
Підсумковий бал – середнє 
арифметичне по всім директивам 
у розділі. 

3 

Інвестиційна привабливість енергоринків 
(динаміка) 

Капітальні інвестиції264: 
А) добувна промисловість 
(добування кам'яного та бурого 
вугілля, сирої нафти та 
природного газу, металевих руд 
та інших корисних копалин) 
Б) Виробництво коксу та 
продуктів нафтоперероблення 
В) Постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого 
повітря 

Сер. Знач.: 76 
 
А) 44 (122%) 
Б) 100 (274%) 
В) 84 (142%) 

Оцінка від 0 до 100 балів 
0: відношення до попереднього 
періоду <100% 
1-20: 100-110% 
21-40: 111-120% 
41-60: 121-130% 
61-80: 131-140% 
81-100: 141-150% 
100: >151% 
 
Підсумковий бал – середнє 
арифметичне по всім показникам. 

1 

Прямі іноземні інвестиції 
(акціонерний капітал) в Україну: 
А) добувна промисловість 
(добування кам'яного та бурого 
вугілля, сирої нафти та 
природного газу, металевих руд 
та інших корисних копалин) 
Б) Виробництво коксу та 
продуктів нафтоперероблення 

Сер. знач: 2 
 
А) 5 (105%) 
Б) 1 (101%) 
В) 0 (94%) 
 
 
 
 

Оцінка від 0 до 100 балів 
0: відношення до попереднього 
періоду <100% 
1-25: 100-125% 
26-50: 126-150% 
51-75: 151-175% 
76-100: 176-200% 
100: >200% 
 
Підсумковий бал – середнє 
арифметичне по всім показникам. 

1 

                                                           
264 За даними Держстату за період січень-вересень 2016 року 
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В) Постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого 
повітря 

4 

Ступінь зарегульованості Кількість і час на опрацювання 
необхідних дозволів (у 
порівнянні з європейським 
законодавством) для 
ліцензування або сертифікації: 
А) діяльності на ринку 
електроенергії 
Б) діяльності на ринку газу 

A) 5* 1 = 5 
Б) 6 * 1 = 6 
 
Сер. знач: 5,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 

Оцінка від 1 до 100 балів, де 100 – 
абсолютно незарегульоване 
середовище, максимально 
подібне до Європейських 
стандартів, 1 – протилежне 
значення. 
 
Визначається добутком двох 
параметрів: 
• Різниця у кількості процедур  
1-2: більше на >6  
3-4: більше на 4-5  
5-6: більше на 2-3  
7-8: більше на 1  
9-10: однакова к-ть у порівнянні з 
Німеччиною  
 
• Різниця у часі, необхідному на 
підключення (календарні дні)  
1-2: >45 днів  
3-4: <45 днів  
5-6: <21 дня  
7-8: <14 днів  
9-10: <7 днів 

1 

Кількість і час на орпацювання 
необхідних документів (у 
порівнянні з європейським 
законодавством) для: 
А) Підключення до газових 
мереж (магістральних і 
розподільних) 
Б) Підключення до електричних 
мережі (магістральних і 
розподільних) 

Наявність загальнодоступної 
інформації щодо процедур і 
вимог  для ліцензування та 
підключення 

Оцінка від 0 до 100 балів 
1-20: доступно <20% необхідної 
інформації265 
21-40: доступно <40% 
41-60: доступно <60% 
61-80: доступно <80% 

1 

                                                           
265 Частка опублікованих онлайн процедур отримання дозволів/ліцензування від загальної кількості  
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81-100: доступно <100% 

5 

Виконання конкурентних правил Функціонування АМКУ у 
відповідності до регламентів ЄС у 
справах про порушення 
законодавства про захист 
економічної конкуренції 

N/A Оцінка від 0 до 100 балів 
0: АМКУ є нефункціональним 
1-100: з огляду на впровадження і 
виконання конкурентного 
законодавства (з урахуванням 
позицій у рейтингу Глобальної 
конкурентоспроможності в категорії 
"Ефективність антимонопольної 
політики", конкретних кейсів та 
судової практики у справах АМКУ, 
даних розслідувань АМКУ) 

1 

6 

Приведена у відповідність система надання 
державної допомоги 

Функціонування електронного 
реєстру механізмів державної 
допомоги на ринках енергетики (і 
суміжних) 

50 Оцінка від 0 до 100 балів 
0: реєстр не створено 
1-100: реєстр створений, оцінка 
залежно від повноти інформації, 
частоти оновлень, актуальності 

1 

   Сукупний бал: 52266   
 

 

                                                           
266 Середнє арифметичне, без урахування індикаторів без початкових даних (N/A), з урахуванням питомої ваги окремих індикаторів. 


