Ця публікація була створена з допомогою Європейського Союзу. 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 агентство». Зміст цієї публікації
не може жодним чином бути сприйнятий як такий, що відображає погляди Європейського Союзу.

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

моніторинг втілення Угоди про Асоціацію в частині енергетики, включаючи відповідні
зобов’язання щодо довкілля та питань, пов’язаних з торгівлею;
посилення спроможності громадських експертів та місцевих діячів відслідковувати фактичну
реалізацію реформ;
сприяння громадському діалогу для належної імплементації Європейських реформ
енергетики та довкілля;
інформування заінтересованих сторін та українського суспільства про значення та потенційні
вигоди Європейських реформ в енергетиці та довкіллі для того, щоб дати їм можливість
тримати уряд підзвітним за проведення реформ.

www.enref.org

Короткі висновки
В січні 2017 року на фоні загального затишшя в проведенні реформ сектор природного газу не вирізнявся
динамікою. Експерти відзначають хіба що ініціативи з обліку природного газу в одиницях енергії. Також
позитивним сигналом стали новини про прямі поставки в Україну газу європейськими імпортерами.
В сфері електроенергетики велике занепокоєння викликає ситуація з блокуванням постачань вугілля, на
вирішення якої були спрямовані урядові ініціативи. Протягом місяця депутати профільного комітету ВР не тільки
не змогли просунутися в обговоренні законопроекту про ринок електроенергії, але й не розглянули
законодавчу ініціативу про припинення дії попереднього закону з цього приводу. Проте Координаційна група з
впровадження нової моделі ринку продовжила свою роботу.
Сектор енергоефективності не став винятком з загальної відсутності великої активності в проведенні реформ. В
цій сфері продовжується обговорення напрацьованих рішень, що включають проекти законодавства щодо
Фонду енергоефективності, питань енергетичних характеристик будівель та інших, проте конкретні рішення,
включаючи наднагальне питання продовження програми «теплих кредитів» протягом місяця не були прийняті.
Просування в блоці соціальних питань гальмуються надто низькими темпами прийняття закону про ринок
електроенергії, а також імплементацією законодавства щодо енергетичного регулятора та газового ринку.
Неможливість України виконати зобов’язання в секторі довкілля вже призвела до того, що країна отримала
вмотивовану думку від Секретаріату Енергетичного Співтовариства. Та навіть цей крок не допоміг відповідному
законопроекту зібрати навколо себе необхідну підтримку депутатів.
Експерти констатують продовження термінів виконання на фоні зриву більшості запланованих строків в частині
виконання зобов’язань в секторі нафти та нафтопродуктів. Зокрема, велика частина зобов’язань не перейшла
на стадію імплементації, і попри публічні заяви про наміри з підготовки тих чи інших рішень та документів, вони
все ще не були належним чином оприлюднені.
Певний оптимізм вселяють події в сфері бізнес-клімату, де експерти відмічають публікацію для обговорення
постанови щодо визначення внесків на регулювання, що позначає рух до виконання закону про НКРЕКП. До
позитивних моментів відносять і новий механізм відшкодування ПДВ. На цьому тлі проблемним моментом
позначають проблему допорогових закупівель та можливі маніпуляції в цій сфері.
Найбільш вживані скорочення:
НАК – Національна акціонера компанія «Нафтогаз України»
ВРУ – Верховна Рада України
ЄК – Європейська Комісія
ПЕК – паливно-енергетичний комплекс
ГТС – газотранспортна система
КМУ – Кабінет Міністрів України
ОПЗ – Одеський припортовий завод
СПГ – скраплений природний газ
ТКЕ – теплокомуненерго
НБУ – Національний банк України
ДФСУ – Державна фіскальна служба України
ПРТ – постачальник за регульованим тарифом
ДНТЦ ЯРБ - Державний науково-технічний центр з ядерної та
радіаційної безпеки
ДСНС- Державна служба з надзвичайних ситуацій
ДАЗВ - Державне агентство України з управління зоною відчуження
ІСЯБ - Інструменти співпраці у сфері ядерної безпеки в Україні
ВАО АЕС - Всесвітня асоціація операторів атомних електростанцій

ТЕС – теплова електростанція
УА – Угода про асоціацію
ГРМ – Газорозподільні мережі
ДІЯР - Державна інспекція ядерного регулювання України
МЕВП – Міністерство енергетики та вугільної промисловості
НКРЕКП – Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері енергетики
та комунальних послуг
CERN - Європейська організація ядерних досліджень
ЦСВЯП - Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива
ЦСВДІВ - Централізоване сховище для довгострокового зберігання
відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання
ОЕС - Об’єднана енергосистема України
РАВ - Радіоактивні відходи
ВДІВ - Відпрацьовані джерела іонізуючого випромінювання
ВЯП - відпрацьоване ядерне паливо
ЧФУ - Чорнобильський фонд «Укриття»
СВЯП – Сховище відпрацьованого ядерного палива
ССВЯП – Сухе сховище відпрацьованого ядерного палива

Газ
Перший місяць 2017 року не можна назвати надто активною фазою втілення реформ газового
сектора. Так, протягом січня не було досягнуто відчутного прогресу в реформуванні ані правового
поля, ані "Нафтогазу", що значною мірою зумовлено, з одного боку, новорічними "канікулами" на
початку року, з другого – загостренням у зоні бойових дій на сході України практично з другої
декади січня.
Жодного законопроекту, пов’язаного з реформою газового ринку, депутати ВРУ не внесли до
порядку денного 4-х днів пленарних засідань, якими у січні завершилася п’ята сесія парламенту, та
лише один новий законопроект (про зміну правил комерційного обліку природного газу) було
зареєстровано.
Проте, національний регулятор не знижує темпів приведення нормативно-правових актів газового
сектора у відповідність із законом "Про ринок природного газу". У січні прийнято постанову
НКРЕКП про внесення змін до кодексів ГТС і ГРМ, призначених встановити порядок визначення
обсягу природного газу в одиницях енергії, а також оприлюднено 2 нових проекти постанов.
Триває процес відкриття ринку: уже два іноземних постачальника – Engie та Trafigura – через свої
українські дочірні підприємства постачають газ на внутрішній ринок України. У січні 2017 року і
транзит газу для європейських споживачів через українську ГТС, і його імпорт з Європи для
українських були більшими, ніж у січні 2016 року: обсяг транзиту зріс на 38%, обсяг імпорту – на
59,4%.
Директива 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу, що замінює
Директиву 2003/55/ЄС (ст. 338, 341, Додаток XXVII УА) згідно зі ст. 278 УА:
ВРУ зареєстровано депутатський законопроект №57221, яким регламентовано порядок встановлення
лічильників побутовим споживачам природного газу. Законопроект спрямований проти практики
встановлення у багатоквартирних будинках загальнобудинкових лічильників газу, замість
індивідуальних, до якої масово вдаються оператори ГРМ, користуючись тим, що законом «Про
забезпечення комерційного обліку природного газу» не визначено, які саме лічильники газу вони
мають встановлювати та в якому порядку. Такими діями оператори ГРМ фактично змушують
споживача оплачувати обсяг газу, спожитого багатоквартирним будинком у цілому, незалежно від
фактичного обсягу, спожитого конкретним споживачем. Автори законопроекту пропонують усунути
цю правову невизначеність шляхом регламентування у законі про комерційний облік газу
відповідних положень.
Хоча за Кодексом ГРМ і передбачено, що в точках комерційного обліку газу його обсяг має бути
переведений в одиниці енергії, відсутність у законодавстві чітких правил такої процедури
унеможливлює виконання повною мірою операторами ГТС і ГРМ їх зобов’язань перед споживачами.
З метою доповнити мережеві кодекси порядком переведення обсягів газу з об’ємних одиниць на
енергетичні, 26 січня НКРЕКП ухвалено постанову №842 про затвердження відповідних змін.
Операторів ГТС і ГРМ зобов’язано визначати та публікувати на сайтах дані про середньозважену вищу
теплоту згоряння газу за маршрутами, а також вносити дані до платіжних документів споживачів про
кількість спожитого газу в енергетичних одиницях (кВт·год, Гкал, МДж). НКРЕКП також поінформувала
про розгляд зауважень та пропозицій, що надійшли від гравців ринку та інших зацікавлених сторін 3.
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Газ
Разом з тим, НКРЕКП оприлюднила нові проекти постанов: про зміни до методики розрахунку тарифу
на розподіл природного газу4 (для того, щоб адаптувати побутових споживачів до нових умов оплати
за послуги розподілу як плати за потужність) та про затвердження змін до Кодексу ГТС 5 (для
впорядкування взаємовідносин між оператором ГТС і газодобувачем, що стосуються доступу до ГТС,
зокрема у частині створення однієї віртуальної точки входу до ГТС від суміжного газодобувного
підприємства, в яку об’єднують всі його фізичні точки входу).
У ході спеціальної робочої зустрічі з обговорення нагальних питань щодо захисту прав побутових
споживачів газу, НКРЕКП узагальнила найбільш актуальні звернення (повірка побутових лічильників,
присвоєння ЕІС-коду споживачам, ціна на газ) та представила бачення їх вирішення6.
11 січня КМУ призначив керівника нового оператора української ГТС7 – ПАТ "Магістральні
газопроводи України". Виконувати обов'язки голови цієї державної компанії буде віце-президент
"Укртрансгазу" В. Ноздрін, кандидатуру якого запропонував Міністр енергетики та вугільної
промисловості.
Натомість, Мінекономрозвитку оприлюднило для обговорення проект урядової постанови "Про
забезпечення ефективного використання газорозподільних систем"8. Документом передбачено
користування ГРМ на правах оренди (на основі типового договору оренди), одночасно можлива й
передача мереж в експлуатацію (на основі примірного договору експлуатації) - до моменту набрання
чинності законом про зняття заборони на передачу ГРМ в оренду. За проектом цієї постанови,
Міненерговугілля має протягом 3 місяців провести інвентаризацію ГРМ, що належать державі (а
також оцінку, спільно з ФДМУ), та вжити заходів до укладення договорів експлуатації.
Тим часом, у січні вступив у дію новий статут НАК "Нафтогаз України"9. Головна його відмінність від
попередньої редакції полягає в обмеженні повноважень правління "Нафтогазу": усі ключові рішення
компанії мають узгоджуватися з наглядовою радою. Крім того, чинним статутом передбачено також
обов’язкове входження очільників дочірніх ПАТ до складу правління "Нафтогазу".
"Нафтогаз" підвищив ціну газу з 1 лютого 2017 року на 21-22%, у порівнянні з цінами січня цього року10.
За новим прейскурантом11, ціну газу збільшено до 10141,2 грн. за тис. кубометрів (у порівнянні з
січневою ціною – на 21%). Для промислових та інших споживачів, що не підпадають під дію положення
про покладання спеціальних обов’язків, але не мають заборгованості перед "Нафтогазом" і закуповують
від 50 тис. кубометрів газу на умовах попередньої оплати12 – запропоновано ціну в 9214,8 грн. за тис.
кубометрів (зростання на 22%).
25 січня КМУ змінено формулу, за якою обчислюється норматив перерахування постачальникам газу
коштів, сплачених підприємствам теплопостачання за вироблену теплову енергію і надані послуги з
централізованого опалення та постачання гарячої води (постанова № 7013). Так, коефіцієнт рівня
розрахунків зменшено з урахуванням вартості газу, використаного теплопостачальниками за місяць, що
передував розрахунковому.

4

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/poekty_oznaky_regulatornyh_aktiv/2017/pr_187/pr_187_20.01.2017.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/poekty_oznaky_regulatornyh_aktiv/2017/pr_192/pr_192_27.01.2017.pdf
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http://www.slideshare.net/NKREKP/18012017-71218066
7 http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249657168
8 http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=94752e2e-aa66-41c6-9613dee152f7aa78&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZabezpechenniaEfektivnogoVikoristanniaGazorozpodilnikhSistem
9 Затверджений постановою КМУ від 14 грудня 2016 р. №1044
10 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/DF74E1BF3338DC68C22580B100521DEE?OpenDocument&year=2017&month
=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
11 http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gas-prices-Feb-2017.pdf
12 Оплати протягом календарного місяця, що передує місяцю поставки газу
13 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249740130
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Газ
Середній рівень розрахунків у 2016 р. за природний газ для виробництва теплової енергії склав 75% 14.
За останній тиждень січня 2017 року сумарна прострочена заборгованість перед "Нафтогазом"
теплопостачальних підприємств знизилася на 3030 млн. грн. (11,2%) і на 31 січня склала 23,135 млрд.
грн15. Борг підприємств ТКЕ і ТЕЦ за природний газ, використаний у виробництві тепла, складає
близько 82% від загальної суми заборгованості (борг прямих промислових споживачів — близько
10%, борг ТЕЦ за природний газ, використаний у виробництві електроенергії – близько 8%).
Найбільша сумарна прострочена заборгованість за використаний у цій категорії газ накопичена
підприємствами ТКЕ і ТЕЦ Донецької області (5,7 млрд. грн.).
"Нафтогаз" наголосив, що може надавати відповідні номінації на газ для виробництва тепла для
населення лише тим теплопостачальникам, які своєчасно здійснюють поточні платежі та погашають
заборгованість16. Водночас, чимало залежить від місцевих органів влади, які мають сприяти
укладанню та виконанню вже узгоджених графіків погашення заборгованості. Тим часом, "Нафтогаз"
подав до Господарського суду Одеської області 2 позови, які були зареєстровані 23 січня 17, з вимогою
стягнути з ОПЗ 1,5 млрд. грн. заборгованості за поставлений йому в 2016 році природний газ (у пресслужбі НАКу уточнили, що позови подано на повну суму заборгованості ОПЗ).
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):
На тлі зменшення загальних обсягів імпорту газу Україною в 2016 році, у порівнянні з 2015 роком, на
32% (з 16,4 до 11,1 млрд. кубометрів)18, важливим результатом минулого року стало збільшення
обсягів імпорту приватними трейдерами та споживачами газу. Частка "Нафтогазу" в імпорті
продовжує зменшуватись на користь приватних імпортерів. За даними "Нафтогазу"19, 2016 року ці
компанії імпортували у 2,6 рази більше газу, ніж 2015-го – 2,9 млрд. кубометрів проти 1,1 млрд.
кубометрів. Частка приватних компаній в імпорті 2016 року склала 26%, "Нафтогазу" – 74%.
Водночас, "Нафтогаз" не готовий платити ПДВ за імпорт газу20 та вважає за необхідне скоригувати
норму про скасування звільнення компанії від сплати ПДВ з операцій ввезення газу на митну територію
України21, що набула чинності з 1 січня 2017 року (за даними ЗМІ, відповідне звернення до прем'єрміністра В.Гройсмана надіслав голова правління "Нафтогазу" А.Коболєв). Також компанія
поскаржилась на невигідне становище, в якому вона опиняється через розкриття комерційно
уразливої інформації, що вимагається Законом "Про відкритість використання публічних коштів" 22. У
зв’язку з цим, "Нафтогаз" звернувся до депутатів ВРУ з пропозицією переглянути вимоги до розкриття
інформації таким чином, щоб зробити їх однаковими для компаній будь-якої форми власності.
Другим важливим досягненням минулого року стало забезпечення "Укртрансгазом" прямого доступу
до внутрішнього газового ринку України європейським постачальникам, які до укладання договорів
продавали газ українським газотрейдерам на державному кордоні України (Engie, DufEnergy,
TrailStone). У січні вже 2 іноземних постачальника здійснювали прямі поставки газу на внутрішній ринок
України.
Так, компанія Engie почала імпортувати газ напряму для вітчизняних споживачів з 1 січня (через свою
14http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/061B4287D7D0CF85C22580BA0034F9AF?OpenDocument&year=2017&month=02

&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
15 Там само
16
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/D40530A5A1797EB6C22580AB00593414?OpenDocument&year=2017&month
=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
17 http://www.epravda.com.ua/news/2017/01/24/618610/
18

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/18B71C646FCCF61DC22580BC00453AE0?OpenDocument
Там само
20 http://www.epravda.com.ua/news/2017/01/24/618628/
21 Запроваджену з 1 січня змінами до Податкового кодексу України за прийнятим 21.12.2016 р. законопроектом №5368
(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60443)
22 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/934699EF95DB2E2BC22580B9006BFA6A?OpenDocument&year=2017&month
=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
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дочірню компанію "Енжі Енержи Менеджмент Юкрейн"). За даними "Укртрансгазу"23, за номінаціями
Engie щодобовий обсяг поставок складає 0,4 млн. кубометрів. Зазначені обсяги газу Engie імпортує з
території Польщі через ГВС "Германовичі".
Другим імпортером, що в січні постачав природний газ кінцевим споживачам України (через свою
українську "доньку" "Трафігура Юкрейн"), є компанія Trafigura24, що вважається третім за обсягами
енерготрейдером у світі. Ця компанія закуповує газ у польської ONICO Energia Spolka, і хоча обсяги
його імпорту в Україну незначні та не перевищують 5 млн. кубометрів на місяць, ці щомісячні
поставки газу безпосередньо на внутрішній ринок є стабільними, починаючи з листопада 2016 року.
Всі ці зміни на газовому ринку України стали можливими завдяки прийняттю закону "Про ринок
природного газу", Кодексу ГТС, новій бізнес-моделі "Укртрансгазу" та іншим заходам, спрямованим
на створення відкритого та прозорого ринку природного газу, які реалізує Україна в рамках УА.
У січні Міненерговугілля провело робочу зустріч з представниками компанії "Берлін Економікс" та
Німецької консультативної групи (GAG), а також українськими експертами, в ході якої обговорено
використання досвіду зарубіжних партнерів та консультацій щодо стимулювання біржової торгівлі
газом в Україні25.
Також Україна має наміри якнайшвидше приєднатися до Конвенції про єдиний режим транзиту (у
рамках виконання п.35 плану заходів з імплементації УА). Це потребує запровадження митних
декларацій, що відповідають деклараціям ЄС, для здійснення процедури спільного транзиту під час
торгівлі товарами між Україною та договірними сторонами конвенції, незалежно від виду та
походження цих товарів. Законопроект № 562726 про внесення відповідних змін до Митного кодексу,
зареєстрований 29.12.2016 року, наразі розглядається комітетами ВРУ.
Тим часом, оператори ГТС України та Молдови розпочали консультації з учасниками ринку щодо угод
про взаємодію, за якими вони надаватимуть послуги транспортування природного газу в точках
з'єднання ГТС27. Консультації будуть здійснюватися з 1 лютого до 1 квітня 2017 року.
Натомість, Міненерговугілля оприлюднило проект Порядку виведення з експлуатації магістральних
трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки28. Як йдеться у пояснювальній записці, документ
потрібен для врегулювання питань виведення з експлуатації і списання об'єктів магістральних нафтота газопроводів або їх частин, непридатних для подальшого використання (через закінчення строку
експлуатації, моральний чи фізичний знос, будівництво, розширення, реконструкцію і технічне
переоснащення).
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):
У січні завершився етап експертного обговорення проекту "Енергетичної стратегії України до 2035
року", оприлюдненого Міненерговугілля 19 грудня 2016 року29. Із дискусійних питань, що розглядалися,
одним з ключових стало питання, чи достатньо окреслених документом заходів для досягнення
енергетичної безпеки України. У своїх коментарях представники Єврокомісії вказали на неврахування
ризиків, пов'язаних з транзитом російського газу після 2019 року та відсутністю стратегічного бачення
реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

23

http://utg.ua/utg/media/news/2017/01/start-engie.html
http://biz.liga.net/all/tek/novosti/3589947-odin-iz-krupneyshikh-v-mire-treyderov-vyshel-na-rynok-gaza-ukrainy.htm
25http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245175928&cat_id=35109
26 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60887
27 http://utg.ua/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81
%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D
0%B0.pdf
28 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245170651&cat_id=35082
29 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358
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Німецький регулятор Bundesnetzagentur знизив до попереднього рівня в 50% ліміт використання
Газпромом газопроводу OPAL30, що з'єднує європейських споживачів з "Північним потоком", у зв'язку
з ухвалою Суду ЄС, який призупинив рішення Єврокомісії про розширення доступу газового
монополіста РФ до потужностей газопроводу. Щоправда, за оцінкою "Нафтогазу", це не привело до
зменшення фактичних обсягів транспортування у січні31. Використання додаткових потужностей OPAL
дало змогу "Газпрому" максимально завантажити газопровід "Північний потік" і збільшити поставки
до Європи за цим маршрутом, в обхід України. Лише з настанням газової доби 1 лютого Газпром
скоротив прокачування газу "Північним потоком" і його східним відгалуженням OPAL32.
Польща вживає заходів, щоб отримати альтернативне джерело газу (від постачальника, що не
залежить від Росії) – норвезький газ, який буде надходити до Польщі через майбутній газопровід
Baltic Pipe33. За оцінкою "Нафтогазу"34, ця ініціатива корисна і для України – скориставшись нею,
можна буде одержати доступ до норвезького газу, а також до СПГ – через польський термінал у
м. Свіноуйсьце.
У січні 2017 року "Укртрансгаз" своєчасно та в повному обсязі виконав заявки всіх європейських країнімпортерів газу і транспортував транзитом до Європи 8,9 млрд. кубометрів – на 2,5 млрд. кубометрів
(або в 1,4 рази) більше за показник аналогічного періоду минулого року 35. Водночас, у січні поточного
року Україна збільшила й обсяги імпорту газу із Європи для потреб внутрішніх споживачів – до рівня в
1,455 млрд. кубометрів, що в 1,6 рази більше за показник аналогічного періоду минулого року 36 (як
відомо, газ із Росії Україна не імпортує вже більше 400 днів). Вже традиційно, найбільше газу із
Європи надходило словацьким газотранспортним коридором – 1,3 млрд. кубометрів.
На початку січня віце-прем’єр-міністр В. Кістіон37 та міністр енергетики І. Насалик38 зробили заяви про
готовність енергокомплексу до подолання очікуваного зниження температур. В останній тиждень
січня, через різке похолодання, відбір газу зі сховищ для покриття потреб вітчизняних споживачів
було збільшено на 42% – до 78 млн. кубометрів на добу39. Всього за даними "Укртрансгазу"40 у січні
2017 року з ПСГ України було відібрано 2,1 млрд. кубометрів газу. На 1 лютого запаси газу в ПСГ
склали 9,8 млрд. кубометрів, а рівень їх заповнення знизився до 31% 41.

30

http://www.naturalgasworld.com/opal-line-use-back-to-half-regulator-35258
https://ru-ru.facebook.com/NaftogazUA/
32 http://interfax.com.ua/news/economic/400264.html
33 http://www.polskieradio.pl/42/3167/Artykul/1719347,Baltic-Pipe-gaz-norweski-alternatywa-dla-rosyjskiego
34 https://www.facebook.com/NaftogazUA/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
35 http://utg.ua/utg/media/news/2017/02/transit-jan-2017.html
36 http://utg.ua/utg/media/news/2017/02/import-jan-2017.html
37 http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=249649285
38 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245172246&cat_id=244895180
39 http://utg.ua/utg/media/news/2017/01/psg-icnrease-42.html
40 http://utg.ua/utg/media/news/2017/02/ugs-jan-2017.html
41 Там само
31

Електроенергетика та ядерна безпека
Січень, традиційно, не найактивніший місяць для законодавців, влади та регулятора, але 18 січня
в Комітеті ПЕК ВРУ за участю депутатів, віце-прем’єр-міністрів Володимира Кістіона та Геннадія
Зубка, керівників МЕВП, НКРЕКП було презентовано Проект Енергетичної стратегії України до 2035
року і запропоноване її подальше обговорення та врахування зауважень.
Січень настав з різким пониженням температури та став показовим іспитом для уряду в питаннях
підготовки та забезпечення теплом населення України, який був пройдений досить успішно з
винесеними корисними висновками, зокрема, очільник уряду вніс пропозицію щодо створення
нерухомого запасу вугілля у розмірі 1,9-2 млн. тонн. І так нелегка ситуація з забезпеченням
запасів вугілля, на кінець місяця була ще більш ускладнена через блокаду залізничних шляхів в
Луганській області, через що були заблоковані вагони з вугіллям антрацитової групи з зони АТО.
До кінця січня це питання не було вирішено і стоїть досить гостро.
Держатомрегулювання прийняло рішення щодо ліквідації Інспекції з ядерної безпеки на
майданчику Чорнобильської АЕС та утворення нової Інспекції з ядерної та радіаційної безпеки в
зоні відчуження, як структурного підрозділу ДІЯРУ.
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)
18 січня на засіданні Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та
ядерної безпеки ВРУ було заплановано розглянути Проект Закону про визнання таким, що втратив
чинність, Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України»,
(Домбровський О.Г., Підлісецький Л.Т., Бондар М.Л., Лопушанський А.Я., Бандуров В.В., Ксенжук
О.С., №5625). Розгляд не відбувся у зв’язку із відсутністю кворуму депутатів - членів Комітету.42
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)
НКРЕКП розробила проект постанови “Про затвердження Порядку проведення електронних
аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж”.
Прийняття постанови, на думку регулятора, дозволить покращити державне регулювання у сфері
транскордонного обміну електричною енергією та вирішити питання організації роботи електронної
аукціонної платформи, які впливають на запровадження добових аукціонів.43
26 січня у ДП “НЕК “Укренерго” відбулась нарада проектної групи Україна – Молдова, мета якої підготовка Каталогу вимог до енергосистем України та Молдови щодо приєднання до ENTSO-E,
узгодження порядку його імплементації та реалізації і визначення загальної дорожньої карти щодо
процесу синхронізації як особливої частини майбутніх угод по приєднанню між ДП “НЕК
“Укренерго”, ДП “Moldelectrica” та європейською континентальною мережею системних операторів
передачі електроенергії ENTSO-E.
Протягом двох тижнів сторони мають узгодити форму та строки виконання заходів, що міститиме
Дорожня карта. Також спеціалісти Укренерго долучаться до обговорення юридичних аспектів
майбутньої Угоди про приєднання ОЕС України до ENTSO-E.44
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Регламент 714/2009/EC від 13 липня 2009 про умови доступу до мережі транскордонного обміну
електричною енергією та скасовує Регламент 1228/2003 ( Ст.271, Глава 11, Розділ IV Угоди про
Асоціацію Україна ЄС)
НЕК Укренерго опублікувало оновлені станом на 1 січня переліки чинних галузевих нормативних
документів з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж45 та діючі галузеві нормативні
документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об'єктах
електроенергетичної галузі (ВСН).46
Директива, 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)
11 січня відбулося засідання Координаційної групи з впровадження нової моделі ринку електричної
енергії, під головуванням члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, Володимира Євдокімова.
На засіданні обговорювалися питання щодо стану виконання Плану-графіку впровадження нової
моделі ринку електричної енергії47; стану підготовки проектів основних нормативних актів: Кодексу
системи передачі, Кодексу комерційного обліку, Кодексу системи розподілу, Правил ринку, Правил
ринку “на добу наперед”, Правил постачання (роздрібного ринку), Правил внутрішньодобового
ринку.48
З 12 січня споживачі мають можливість отримувати компенсацію за неякісні послуги з
електропостачання. Цього дня набув чинності Порядок забезпечення стандартів якості послуг з
електропостачання, затверджений постановою НКРЕКП від 18.10.2016 № 1841 49. Порядок
запроваджує загальні та гарантовані стандарти якості надання послуг, встановлює процедуру
надання та розміри компенсацій споживачам за недотримання гарантованих стандартів50.
Директива, Директива 2009/72/EC від 13 липня 2009 року щодо загальних правил для
внутрішнього ринку електроенергії та така, що скасовує Директиву 2003/54/ЄС ( Стаття 274, Глава
11, Розділ IV Угоди про асоціацію Україна- ЄС)
18 січня Проект Енергетичної стратегії України до 2035 року було презентовано під час засідання
Комітету ПЕК ВРУ та Колегії Міністерства енергетики та вугільної промисловості. У засіданні
прийняли участь також віце-прем’єр-міністри Володимир Кістіон та Геннадій Зубко.51 Комітет
рекомендував доопрацювати Проект стратегії з врахуванням зауважень як експертного
середовища, так і донорських та міжнародних організацій.
Ст.338, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна - ЄС. Договори про співпрацю з МФО
З метою надійного захисту електроенергетичної інфраструктури та з огляду на випадки втручань у
роботу енергосистеми, які були зафіксовані в Україні у минулі роки, в січні в МЕВП відбувся
дводенний навчальний семінар з енергетичної безпеки (опрацювання досвіду з питань протидії
можливим загрозам) із залученням представників Центру НАТО з енергетичної безпеки (м. Вільнюс,
Литва).52
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В січні Україна вперше брала участь у засіданні Ради Європейської організації ядерних досліджень
(CERN) як асоційований член.53 Також, за проектом “Вдосконалення національної системи
підготовки персоналу у сфері поводження з РАВ, зняття з експлуатації та реабілітації територій” був
підписаний сервісний контракт між Європейською Комісією та компанією IDOM Consulting,
Engineering and Architecture S.A.U. (Іспанія), яка є лідером у консорціумі з іншою іспанською
компанією “GRUPPO DOMINGUIS” і українським Інститутом підтримки експлуатації АЕС (ІПЕ АЕС).
Реалізація проекту планується протягом трьох років. Бенефіціаром є ДАЗВ, а його кінцевим
споживачем є ДСП «Чорнобильська АЕС» і Державний вищий навчальний заклад післядипломної
освіти “Український радіологічний учбовий центр”.54
19 січня в МЕВП відбулося обговорення шляхів реалізації Меморандуму про взаєморозуміння з
енергетичного стратегічного партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з
Європейським Співтовариством з атомної енергії, підготовленого Європейською Комісією.
Представник Директорату енергетики Європейської Комісії Ханс Райан запевнив учасників зустрічі,
що ЄС і надалі підтримуватиме розвиток двосторонніх відносин в енергетичній сфері між Україною
та ЄС і реалізацію Україною зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державамичленами.55
20 січня представники ДП “Енергоринок” взяли участь у зустрічі з міжнародними експертами, які
будуть працювати над проектом “Допомога Україні у процесі впровадження реформ у секторі
енергетики відповідно до міжнародних зобов’язань країни”, метою якого є підтримка подальшого
здійснення реформ в енергетичному секторі України, зміцнення фінансової стійкості та
забезпечення більш прозорого та сприятливого середовища енергетичному сектору відповідно до
зобов'язань України згідно з Угодою про асоціацію Україна - ЄС та Договору про Енергетичне
Співтовариство56. На зустрічі було детально обговорено конкретні першочергові задачі, які мають
бути реалізовані в рамках Технічної підтримки ДП «Енергоринок» у реформування ринку
електроенергії (пп. 12, 13 Робочого плану виконання проекту).
24 січня відбулась координаційна нарада у рамках проекту технічного співробітництва МАГАТЕ
UKR9035 “Надання допомоги в знятті з експлуатації та поводженні з РАВ ЧАЕС”. В нараді взяли
участь Голова ДАЗВ В. Петрук, керівник національного проекту МАГАТЕ К. Дьофрен, перший
заступник генерального директора ЧАЕС В. Сейда та профільні експерти. Під час наради було
обговорено виконання заходів, які заплановані на 2017 рік: наукові візити, під час яких заплановане
навчання персоналу ЧАЕС світовому досвіду щодо зняття атомних електростанцій з експлуатації;
моніторинг виводу з експлуатації водойми-охолоджувача ЧАЕС; можливості розширення проекту у
2017 році, плани на 2018-2019 роки тощо. 57
Ст.339, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна- ЄС, Ринок вугілля
Відповідно до інформації, наданої прес-службою МЕВП, видобуток енергетичного та коксівного
вугілля в Україні в 2016 році збільшився на 2,8% порівняно з 2015 роком – до 40,864 мільйона тонн з
39,76 мільйона тонн. З них 5,789 мільйона тонн, або 14,2% від загального обсягу вугілля було
видобуто на державних шахтах.58
12 січня міністр І. Насалик повідомив, що ситуація з запасами вугілля на складах повністю
контрольована і на 12 січня на складах було близько 1,9 млн вугілля. Упродовж 1-10 січня за
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температури -17-20 градусів спрацювання складів за 10 днів становило 1,7 тис тонн або 0,1 складу.59
В свою чергу, Прем'єр-міністр України В. Гройсман запропонував створити запас вугілля у розмірі
1,9-2 млн. тон, що має бути нерухомий і в постійній наявності для забезпечення стабільної роботи
енергосистеми60.
В 2017 році МЕВП планує з метою збільшення видобутку вугілля в 2017 році на державних шахтах
ввести в експлуатацію 11 нових лав - про це заявив 17 січня очільник МЕВП. Для їх підготовки
планується залучення кредитів під державні гарантії. Також в Державному бюджеті на 2017 рік
передбачено компенсацію різниці в собівартості готової товарної вугільної продукції в сумі 870 млн
грн, на реструктуризацію вугільних підприємств у сумі 847 млн гривень та добудову шахти № 10
«Нововолинська» в сумі 150 млн. гривень. Наразі великою проблемою для державних шахт є
неефективність роботи. Так, на деяких шахтах від 10% до 30% працівників не задіяні у виробничому
процесі, що при низькому видобутку призводить до виникнення заборгованості із заробітної плати.
Заборгованість шахт за спожиту електроенергію становить понад 5 млрд. гривень, при цьому не
впроваджуються заходи з енергоефективності. За словами міністра, в цьому році будуть
здійснюватися заходи з реструктуризації вугільних підприємств. І.Насалик також заявив, що вже дав
доручення щодо аудиту проведення закупівель обладнання, щоб виявити факти зловживань та
завищення цін.61 За його словами, всі тендерні процедури, зокрема ті, що будуть стосуватись
модернізації підприємств та введення нових лав, будуть піддаватися жорсткому аналізу. На сьогодні
працює відповідна Робоча група на чолі з першим заступником Міністра Г. Карп щодо перевірки
дотримання чинного законодавства під час проведення тендерних процедур із закупівлі гірничошахтного обладнання, необхідного для введення в роботу нових очисних вибоїв за рахунок
кредитних коштів в обсязі 300 млн. гривень. Ця ж робоча група буде перевіряти використання
кредитних коштів у сумі 1 млрд. грн, яку передбачено використати під державні гарантії для запуску
нових лав.62
Відповідно до заяв міністра, питання заборгованості перед шахтарями в 2016 році повністю
вирішено і усі борги по заробітній платі вже погашені.63 Під час зустрічі з представниками
Незалежної профспілки гірників, що відбулась 26 січня, очільник МЕВП зазначив, що підтримує
ініціативу щодо підвищення тарифних окладів шахтарям, проте вказав на необхідності оптимізації,
зменшення чисельності групи працівників, не задіяних у виробництві, а також передачі об’єктів
інфраструктури на баланс органів місцевої влади, за винятком оздоровчих закладів.64
24 січня фахівці МЕВП поінформували експертів урядово-громадської ініціативи “Разом проти
корупції” про стан вугільних підприємств та перспективи їх роботи. Одним з центральних питань
стосувалося можливих корупційних ризиків під час затвердження проектів ліквідації та консервації
вугледобувних підприємств, що належить до сфери управління МЕВП, зокрема, цікавила детальна
процедура прийняття рішення щодо можливого закриття вугільних шахт, питання контролю за
збереженням майна, мотивації та можливостей щодо виведення підприємств на беззбиткову
діяльність. Зі своєї сторони МЕВП роз’яснив, що рішення щодо реструктуризації та закриття шахт, які
відпрацювали свій ресурс, ухвалюються за результатами вивчення динаміки видобувної діяльності,
ефективності роботи підприємства, і в обов’язковому порядку це питання розглядається науковотехнічною радою. При цьому беруться до уваги соціальна складова, питання регіонального
розвитку, розглядаються можливості щодо використання площі підприємства та нерухомого майна
для створення нових робочих місць іншої сфери діяльності. Також в МЕВП запевнили, що буде
враховуватись міжнародний досвід при вирішенні питань реформування галузі. Створення
Національної вугільної компанії (у рамках реалізації реформи вугільної галузі) дозволить скоротити
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терміни ліквідації шахт та зменшити кошторисну вартість самих проектів ліквідації. Крім того,
працівникам соціально незахищеної категорії, які будуть звільнятися при ліквідації таких шахт, буде
пропонуватися відповідна робота на шахтах, які будуть модернізовуватися та нарощувати видобуток
вугілля. Також, МЕВП буде вести системний контроль за використанням державних коштів,
виділених на програми реструктуризації та ліквідації шахт.65
Однією з гострих тем місяця стала блокада залізничних шляхів (Луганськ-Попасна) в Луганській
області, яка розпочалась 25 січня з метою торгової блокади окупованих регіонів Донбасу, і яка
безпосередньо поставила під загрозу стабільну роботу енергетичної галузі. Зокрема, було
заблоковано рух 12 потягів із загальною кількістю 700 вагонів. З однієї сторони, цей маршрут є
єдиною гілкою, по якій здійснюється постачання вугіллям ТЕС у м. Щастя, тому, зі слів Г. Туки, дана
ситуація може привести до того, що вся Луганська область залишиться без електроенергії. 66 З іншої
сторони, заблокованими стали і порожні вагони, призначені для транспортування вугілля на
підконтрольну Україні територію. За словами Ю. Гарбуза, якщо постачання палива не будо
відновлено, то без енергоносіїв можуть залишитись теплоелектростанції Центральної і Західної
України.67
На таку ситуацію відреагував очільник уряду В. Гройсман, заявивши, що він проти контрабанди та
зловживань на лінії розмежування. Але, в свою чергу, уряд зробить все можливе, щоб вугілля було
достатньо для задоволення потреб населення. На сьогодні економіка України споживає на рік
близько 33 млн тонн вугілля, з яких 9 млн тонн - це вугілля групи «А», і воно добувається переважно
на непідконтрольній території. Він ще раз наголосив, що перехід на інші групи вугілля потребує
модернізації, а це в свою чергу - часу та фінансових ресурсів. Виходячи з того, що забезпечити
населення світлом та теплом необхідно вже зараз, то він не бачить на сьогодні іншого варіанту,
окрім як отримувати вугілля з зони АТО, до того ж на його думку, всі надра розташовані на
українській землі та є відповідно українським, як і підприємства зареєстровані в Україні. 68
За інформаціє ЗМІ, з метою переходу з антрациту на газову групу вугілля між Зміївською тепловою
електростанцією ПАТ "Центренерго" та ТОВ "Котлотурбопром" була підписана угода про
переоснащення вартістю 131,83 млн гривень.69
Ст.342, Глава 1, Розділ V Угоди про асоціацію Україна - ЄС ,Співпраця в атомній сфері, Директива
Ради №2014/87/Євратом, Директива Ради №2013/59/Євратом, Директива Ради
№2006/117/Євратом
На виконання зобов’язань з гармонізації законодавства України з законодавством ЄС, 23 січня у ВРУ
під номером 5703 був зареєстрований проект закону “Про внесення змін до деяких законів України
у сфері використання ядерної енергії”70. Даний проект закону вносить зміни до законів “Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” та “Про дозвільну діяльність у сфері
використання ядерної енергії” з метою оптимізації та удосконалення процедури видачі документів
дозвільного характеру на здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії, приведення у
відповідність із законом “Про адміністративні послуги”.71
Під час відвідувань відокремленого підрозділу “Хмельницька АЕС” ДП НАЕК “Енергоатом” голова
уряду В. Гройсман заявив, що програму розвитку атомної електроенергетики до 2040 р. потрібно
переглянути для того, щоб українська атомна енергетика працювала прогресивно. Разом з тим, він
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зауважив, що галузь має також отримати завдання на середньострокову перспективу - на найближчі
5 років.72 Пріоритетним завданням для уряду є забезпечення 100-відсоткової безпеки діяльності
атомних електростанцій та 100-відсотковий рівень навантаження АЕС для стабільної та
збалансованої енергетичної системи.73 Тому важливою є добудова 3 та 4 енергоблоків ХАЕС. Наразі
проект добудови цих енергоблоків проходить державну експертизу, після закінчення якої його
передадуть до КМУ. Тільки після схвалення урядом атомники зможуть почати підготовчий період
для добудови енергоблоків.74 Введення в експлуатацію третього і четвертого енергоблоків ХАЕС
зможе дати додаткову генерацію електроенергії в об'єднану енергосистему України на рівні 15
мільярдів кВт-год на рік.75 Відповідно до даних з документів про техніко-економічне обґрунтування
запуску двох нових реакторів, вартість добудови 3 і 4 енергоблоків Хмельницької АЕС становитиме
3,7 млрд євро.
В рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій України до кінця
поточного року паливо компанії Westinghouse (Швеція) планується завантажити в активні зони
енергоблоків №1,3,4 ЗАЕС, що в свою чергу передбачає модернізацію систем внутрішнього
реакторного контролю. На даний момент тепловиділяючі збірки Westinghouse вже експлуатуються
на енергоблоці №3 Південноукраїнської АЕС та енергоблоці №5 ЗАЕС.76
19 січня на Рівненській АЕС пройшло засідання робочої групи з реалізації пілотного проекту
Єврокомісії “Автоматизована система інформування про конфігурацію станції” (АСІКС), який
реалізується в рамках Програми ЄК “Інструмент співробітництва у ядерній безпеці”.77 Також,
завершився пілотний проект з вилучення та подальшого поводження з РАВ із сховища “Вакуленчук”
у Житомирській області і рекультивація території. Даний проект реалізовувався в рамках
Імплементаційної угоди з Організацією НАТО з підтримки (ОНП) із поводження з радіоактивними
відходами, що утворились внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР в Україні,
ратифіковану Законом України від 17.06.2015 № 526-VIII.78
Запорізьку АЕС (ЗАЕС) відвідали 73 іноземні делегації, зокрема, представники Міжнародного
агентства з атомної енергії та Всесвітньої асоціації операторів АЕС з метою інспектування та контролю
дотримання вимог міжнародних договорів в сфері атомної енергетики. Також закордонні фахівці
виконували роботи за міжнародними договорами, контролювали виконання поточних проектів та
забезпечували технічний супровід деяких видів робіт. Співпраця та обмін досвідом здійснювалась
також в процесі підготовки до продовження термінів експлуатації енергоблоків №1 та 2, модернізації
та заміни обладнання, в проведенні презентацій і навчанні персоналу станції, а також частковим
впровадженням нового палива компанії Westinghouse.79
В січні на Рівненській АЕС тривала робота з відпрацювання процедури вивантаження з реакторів
станції відпрацьованого ядерного палива та його подальшого переміщення та транспортування на
ЦСВЯП у Київській області. За інформацією прес-служби, виконання робіт проводиться виключно під
час планово-попереджувальних ремонтів.80 Також, НАЕК "Енергоатом" оголосив тендер на роботи з
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підготовки будмайданчика для ЦСВЯП, які повинні бути виконані в період з 20 лютого по 20 серпня
2017 року. За даними тендерної документації в системі ProZorro, очікувана вартість робіт становить
34,302 млн грн (з ПДВ). "Енергоатом" розраховує до жовтня 2017 року залучити 250 млн дол. у Bank
of America Merrill Lynch (BofA-ML) на спорудження ЦСВЯП. В даний час роботи по ЦСВЯП
фінансуються за рахунок передбачених НКРЕКУ коштів в тарифі "Енергоатом" на відпуск
електроенергії. Початок активної фази будівельних робіт на майданчику ЦСВЯП заплановано на
березень 2017 року. А на кінець 2018 року планується вже завантаження першої партії ВЯП в
контейнерні системи HI-STORM, в яких воно буде транспортуватися і зберігатися на майданчику
ЦСВЯП.81
24 січня відбулась зустріч представників “Енергоатом” з представниками компанії Toshiba (Японія), під
час якої обговорювались перспективи та можливості залучення досвіду та інвестицій японської
компанії до реалізації проектів модернізації турбоагрегатів та електричних генераторів на
енергоблоках АЕС України. Також, сторони в найближчий час розглянуть можливість підписання
меморандуму про взаєморозуміння у ядерно-енергетичній галузі, до якого планується включити
положення щодо потенційної участі Toshiba у реалізації проектів підвищення потужності на
енергоблоках АЕС України.82
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
27 січня ДІЯРУ повідомив про прийняття рішення щодо ліквідації Інспекції з ядерної безпеки на
майданчику Чорнобильської АЕС та утворення регіонального територіального органу ‒ Інспекції з
ядерної та радіаційної безпеки в зоні відчуження, як структурного підрозділу ДІЯРУ. До
повноважень новоутвореної Інспекції буде віднесено забезпечення державного нагляду при
здійсненні діяльності у сфері використання ядерної енергії на усій території зони відчуження і зони
безумовного (обов'язкового) відселення (далі – зона відчуження), включаючи промисловий
майданчик Чорнобильської АЕС. При прийнятті відповідного рішення взято до уваги зміни статусу
об’єктів на майданчику Чорнобильської АЕС та плани розширення діяльності підприємств щодо
поводження з РАВ та ВЯП на території зони відчуження.83
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На фоні загальної зупинки у провадженні реформ у сфері енергоефективності, єдиними
напрямками, за якими особи, які приймають рішення, показують принаймні якісь результати, є
такі, що пов’язані з фінансуванням. За січень уряд наблизився до ухвалення постанови про
продовження програми «теплих» кредитів, а також приділив значну увагу до ухвалення проекту
Закону про Фонд енергоефективності. На жаль, жодний з цих напрямків роботи не може
вважатися критично важливим для імплементації законодавства ЄС у сфері енергоефективності, і
навіть у них посадовці не можуть похвалитися істотними успіхами. На заваді дійсно важливих
реформ, які мають бути розпочаті прийняттям рамкових законопроектів у сфері енергетичних
характеристик будівель, надання та комерційного обліку житлових послуг, стоїть вкрай низька
здатність Верховної Ради знаходити консенсус навколо таких питань. Жертвою ситуації може стати
і проект Закону про Фонд енергоефективності, оскільки приймати його без гарантій часткового
наповнення за рахунок міжнародних донорів, за словами народних депутатів, не будуть. Донори
ж, у свою чергу, очікують насамперед на прийняття цих принципових законопроектів. У сфері
соціального захисту ситуація виглядає ще менш оптимістичною, оскільки для повноцінної
реалізації соціальних стандартів за Третім енергетичним пакетом країні необхідно завершити
масштабне структурне реформування секторів електроенергетики та газового ринку, при чому в
обох випадках жодного відчутного прогресу не зафіксовано протягом декількох останніх місяців.
Більше того, «пробуксовує» реалізація навіть тих законів, які вже пройшли сесійну залу
парламенту, як закон про НКРЕКП.
Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність
Енергетичні аудити та системи енергетичного менеджменту (Стаття 8)
За інформацією від джерел у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства, проект розпорядження Кабінету Міністрів «Про затвердження Плану
заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах» був
погоджений усіма належними органами і поданий на розгляд Кабінету Міністрів на затвердження. У
разі його прийняття та реалізації, бюджетні установи зможуть впровадити системний підхід до
управління енергоспоживанням і як результат – значно зменшити власне споживання енергії.
Облік (Стаття 9)
Під час підготовки до другого читання законопроекту «Про комерційний облік комунальних послуг»
(реєстр. № 4901 від 06.07.2016 року) 84 народні депутати надали 181 поправок, з яких 116 були
враховані Комітетом Верховної Ради з питань будівництва, містобудування та житлово-комунального
господарства. Під час засідання 18 січня 2017 року Комітет прийняв рішення направити законопроект
до Головного науково-експертного управління.85 Після отримання відповідного експертного висновку,
законопроект має бути схвалений Комітетом до другого читання. Незважаючи на те, що профільний
Віце-прем’єр міністр Г.Зубко назвав прийняття цього проекту серед найбільш пріоритетних задач
Верховної Ради у сфері енергоефективності,86 станом на кінець січня документ знаходиться на
розгляді комітетських органів, залишаючи питання про строки його голосування в залі Верховної Ради
неясним.
Національний фонд енергоефективності, фінансування і технічна підтримка (Стаття 20)
Під час засідання Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування та житловокомунального господарства 18 січня 2017 року Віце-премʼєр-міністр– Міністр регіонального розвитку,
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будівництва та житлово-комунального господарства України Г.Зубко вчергове презентував
законопроект «Про Фонд енергоефективності».87 Народні депутати за результатами обговорення
законопроекту прийняли рішення щодо рекомендації Комітетові прийняти законопроект за основу.
При цьому Віце-прем’єр міністр підтвердив намір реально запустити Фонд енергоефективності, як і
раніше, починаючи з квітня 2017 року, що виглядає все менш вірогідним.88 Зважаючи на провідну
роль цього закону, що йому надає українська влада, принаймні на його успішне голосування у
сесійній залі Верховної Ради варто сподіватися вже найближчим часом. Втім, залишається неясним,
чи зможуть народні депутати в рамках анонсованого дня енергоефективності використати такий
імпульс для істотного просування й інших пов’язаних з ним законів, без яких робота Фонду не зможе
бути максимально ефективною. У першу чергу, мова йде про проект закону «Про енергетичну
ефективність будівель», оскільки п.2 ст. 18 проекту закону «Про Фонд енергетичної ефективності»
передбачає, що фінансування заходів з підвищення енергозбереження та енергоефективності
здійснюється за умови наявності відповідного сертифіката.89 У свою чергу, система енергетичної
сертифікації має бути запроваджена саме внаслідок імплементації закону про енергоефективність
будівель. У той же час, за повідомленням уряду, Європейська Комісія готова надати фінансову
підтримку у наповненні Фонду щонайменше у сумі 100 млн євро, але натомість очікує від України
послідовного виконання своїх зобов’язань з прийняття законів, необхідних для належного
функціонування Фонду.90
Проект постанови уряду щодо продовження Державної цільової економічної програми
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива на 2017 рік з передбаченими коштами на її фінансування у розмірі 400
млн грн був схвалений 19 січня 2017 року на засіданні Урядового комітету з питань європейської,
євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва та регіонального розвитку.91 Згідно з
регламентними вимогами, після схвалення проекту постанови його мали подати на схвалення уряду.
Однак, незважаючи на значний тиск громадського суспільства,92 до кінця січня 2017 року відповідний
проект постанови уряду щодо продовження програми «теплі кредити» на 2017 рік так і не винесено
на розгляд Кабінету Міністрів. Така ситуація суперечить задекларованим цілям реформи
енергоефективності у житловому фонді, оскільки один цілий місяць поточного року вже втрачений, і
ризик втрати довіри з боку споживачів у зв’язку з непослідовністю фінансування програми, на якому
наголошували експерти, вже почав реалізовуватися. У той же час, внаслідок націоналізації
ПриватБанку урядовці розглядають можливість долучити його до виконання програми «теплих»
кредитів.93 Поки що важко сказати, наскільки реальною є така можливість, але доєднання до числа
банків-операторів однієї з найбільших фінансових установ країни, вірогідно, посилить конкуренцію і
загалом піде на користь програмі, за умови її відновлення.
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Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель
Народні депутати прийняли рішення щодо винесення Закону «Про енергетичну ефективність
будівель» (реєстр № 4941) 94 на повторне перше читання. Хоча протягом короткого обговорення цього
проекту на засіданні профільного Комітету ВРУ з питань ЖКГ народні депутати повідомили, що проект
був доопрацьований і повторно внесений до парламенту на перше читання.
У той же час, ще в кінці грудня колектив народних депутатів, включаючи керівників Комітету ВРУ з
питань ЖКГ, подали до Верховної Ради альтернативний законопроект, який був зареєстрований під
номером 4941-д.95 Прикметно, що серед співавторів також зазначений народний депутат О.Рябчин,
який відкликав власний проект закону, зареєстрований раніше під номером 4941-1. 96 Порівняльний
аналіз двох поточних законопроектів (із зауваженням, що у публічному доступі станом на зараз, на
жаль, немає оновленого тексту урядового проекту закону (номер 4941)), дає змогу зробити
попередній аналіз. Зокрема, новий депутатський законопроект, на додачу до дрібних технічних змін,
достатньо слушно детальніше регламентує права та обов’язки спеціалістів, які проводитимуть
сертифікацію енергетичної ефективності (ст. 10) та позбувається нехарактерних для такого закону
положень про засади функціонування Фонду енергоефективності (ст. 15). У той же час, проект закону
4941-д передбачає значне (до 01.01.2018 року) перенесення строків виконання ключових положень
Директиви 2010/31/ЄС та встановлює довший термін для Кабінету Міністрів для розробки та
прийняття підзаконної нормативної бази (6 місяців після набрання чинності). Та найбільш сумнівним
кроком депутатів можна назвати вилучення з тексту законопроекту правила про обов’язкову
сертифікацію будівель та відокремлених частин будівель, які продаються або передаються в найм
(оренду) на строк не менше одного року (ст. 7). Таким чином, істотним чином обмежується
досягнення принципової цілі вказаної Директиви у частині прямого ефекту для населення, яке є
найбільш зацікавленим учасником відповідних правовідносин і прямим вигодонабувачем від
підвищення енергоефективності. Зокрема, мова йде про пункт 22 преамбули Директиви 2010/31/ЄС,
яка передбачає таке: «можливому покупцю або орендарю будівлі чи певної частини будівлі має
бути надано у сертифікаті енергетичної ефективності точну інформацію щодо її енергетичної
ефективності, а також практичні поради щодо її покращення… Сертифікат енергетичної
ефективності повинен також інформувати про реальний вплив опалення та охолодження на
енергетичні потреби будівлі, про споживання ними первинної енергії та про спричинені ними
викиди двоокису вуглецю».97 У разі прийняття проекту закону 4941-д у поточній редакції постане
обґрунтована необхідність істотного доопрацювання та зміни закону для повного врахування усіх
вимог Директиви.
Директива 2010/30/ЄС про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про
товар обсягів споживання та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами
Протягом січня урядовці не домоглися жодного прогресу у напрямку ухвалення необхідних Технічних
регламентів. З підходу, обраного спеціалістами Державного агентства з енергоефективності та
енергозбереження, у реалізації минулорічного проекту з технічної допомоги у нормотворчості,
фінансованого ініціативою FINTECC, стає зрозуміло, що уряд планує, принаймні частково, виконати
свої зобов’язання за Директивою 2010/30/ЄС шляхом включення відповідних положень до проекту
закону «Про енергетичну ефективність». Враховуючи той факт, що робота над таким законопроектом
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не зазначена у середньостроковому плану пріоритетних дій уряду на період до 2020 року,98 на
швидке виконання таких зобов’язань не варто сподіватися.
Соціальні питання
Середньостроковий план пріоритетних дій уряду до 2020 року, обговорення якого з громадськістю
продовжувалося у січні,99 передбачає розробку підзаконної нормативної бази на виконання закону
«Про ринок електричної енергії» протягом 12 місяців після його прийняття (п. 8 статті 15
документу).100 Серед інших актів уряду, як очікується, будуть розроблені процедури захисту прав
споживачів, закріплених у ст. 3 Директиви 2009/72/ЄС. Це цілком узгоджується з положеннями
проекту закону,101 який знаходиться у публічному доступі (п. 16 Розділу 17). При цьому, значна
частина зобов’язань з імплементації зазначеної статті Директиви покладається проектом закону на
оновленого регулятора (п. 17 Розділу 17), розроблення та впровадження яким відповідних
нормативних актів також має бути закінчено протягом строку в один рік після набрання законом
чинності. На жаль, у цьому відношенні українська влада не виявляє значної політичної волі – після
прийняття проекту закону №4493 «Про ринок електричної енергії України» у першому читанні ще у
вересні 2016 року, тривають консультації у профільному Комітеті та поза ним, але ясності із точною
датою голосування за законопроект у другому читанні та в цілому досі немає.
Крім того, впровадження закону про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, також не відбувається так швидко, як цього б хотілося
громадськості. За неофіційною інформацією, свого представника до номінаційної комісії, яка має
обрати претендентів на конкурс в рамках першої хвилі ротації членів НКРЕКП, обрали лише в Кабінеті
Міністрів. Таким чином, черга за відповідними рішеннями Верховної Ради (2 члена) та Президента (2
члена). При цьому, затримка із формуванням номінаційної комісії відкладає початок роботи
оновленого регулятора, без якого запровадити належний захист прав споживачів відповідно до
положень Третього енергопакету ЄС не буде можливим.
У частині повноцінного запуску газового ринку, який би дав змогу споживачам повною мірою
скористатися перевагами лібералізованої газової сфери, невирішеним питанням залишається
усунення регуляторних та економічних бар’єрів для залучення нових гравців. На зустрічі з Міністром
енергетики І.Насаликом, організованій DiXi Group, 102 експерти Німецької консультативної групи
презентували результати дослідження щодо таких бар’єрів, головними з яких стали відсутність
монетизації державної підтримки найменше захищеним споживачам (комунальні субсидії), недоліки
податкового регулювання торгівлі газом, незавершений процес анбандлінгу Нафтогазу, необхідність
запровадження системи «gas release» та ряд інших питань. За умови принципового вирішення
принаймні ключових з цих проблем, споживачі газу в Україні отримають значно більш якісні послуги
внаслідок руйнації фактичної монополії облгазів та появи реальної конкуренції між численними
учасниками ринку. Координацією подальшої роботи займатиметься спеціальна робоча група при
Міненерговугіллі під головуванням директора Департаменту нафтогазового комплексу. Варто, однак,
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зазначити, що більшість з виявлених проблемних питань мають комплексний характер і можуть бути
розв’язані тільки на рівні вищому, ніж Міністерство енергетики.

ОНОВЛЕННЯ

Довкілля та відновлювані джерела енергії
Питання щодо впровадження в Україні європейських моделей оцінки впливу на довкілля та
стратегічної екологічної оцінки й надалі не вирішено. Секретаріат Енергетичного Співтовариства
зробив наступний крок у справі щодо порушення Україною своїх зобов’язань щодо впровадження
Директиви про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє
середовище – надіслав вмотивовану думку і чекає відповіді впродовж двох місяців.
Верховна Рада України не змогла повернути на доопрацювання заветований проект Закону про
стратегічну екологічну оцінку. Тому процес запровадження механізму стратегічної екологічної
оцінки в Україні треба розпочинати наново. Відхилення закону «Про стратегічну екологічну оцінку»
викликало розчарування в ЄС та серед екологічних громадських організацій, які очікували
прийняття закону в контексті виконання Угоди про асоціацію.
У галузі альтернативної енергетики Україна продовжує шукати шляхи налагодження співпраці з
іншими країнами, залучення їхнього досвіду та інвестицій, однак поки що всі напрацювання в
цьому напрямку є лише «на папері».

Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє
середовище (кодифікація) (Стаття 363 УА):
12 січня 2017 року Секретаріат Енергетичного Співтовариства надіслав Україні вмотивовану думку у
справі щодо порушення зобов’язань щодо імплементації Директиви про оцінку впливу окремих
державних і приватних проектів на навколишнє середовище. Відповідно до процедури, Україна має
два місяці, щоб відреагувати на звинувачення щодо невідповідності законодавству ЄС. Відповідно до
відповіді України або у випадку відсутності такої відповіді, Секретаріат може звернути увагу Ради
Міністрів на факт порушення відповідно до статті 29 Правил процедури вирішення спорів. 103
Питання про направлення на доопрацювання Закону “Про оцінку впливу на довкілля” (відповідно до
проекту Постанови, зареєстрованого 8 грудня 2016 року) 104 було включене до порядку денного
засідання парламенту на 17 січня 2017 року, проте так і не було поставлене на голосування через
ризик не отримати достатню кількість голосів.
Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище
(Стаття 363 Угоди про асоціацію):
8 грудня 2016 року у Верховній Раді був зареєстрований проект Постанови про направлення на
доопрацювання Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.105 Під час голосування за даний
проект Постанови 17 січня 2017 року Верховна Рада відхилила закон «Про стратегічну екологічну
оцінку», який був заветований Президентом. Перед цим депутати зробили кілька неуспішних спроб
повернути закон на доопрацювання, проте забракло кількох голосів.
Таким чином, наразі у Верховній Раді відсутні законопроекти щодо запровадження механізму
стратегічної екологічної оцінки в Україні. Відхилення закону «Про стратегічну екологічну оцінку»
викликало розчарування в ЄС та серед екологічних громадських організацій, які очікували прийняття
закону в контексті виконання Угоди про асоціацію.
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Довкілля та відновлювані джерела енергії
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 (Стаття 363 УА):
17 січня 2017 року Верховна Рада України підтримала у другому читанні та в цілому проект закону
про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення містобудівної діяльності
(№4733-1)106. Даний законопроект має на меті спростити дозвільні процедури у будівництві шляхом
запровадження будівництва в залежності від категорії складності за декларативним принципом або
на підставі дозволу на виконання будівельних робіт. Альтернативним законопроектом (№4733-2),
який був відхилений, пропонувалось розширити права громади у сфері містобудування, зокрема
щодо проведення громадських слухань, що мало б позитивний вплив на імплементацію директиви.
Такі ж пропозиції були й щодо прийнятого законопроекту, проте вони не були підтримані
депутатами. Тобто, прийнятий закон не сприятиме імплементації директиви в частині участі
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 (Стаття 338 Угоди про асоціацію)
Наприкінці січня під час офіційного візиту Президента П. Порошенка до Фінляндії було підписано
Меморандум про взаєморозуміння у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики та
альтернативних видів палива між Держенергоефективності та Міністерством закордонних справ
Фінляндії107. Планується, що майбутня співпраця та обмін досвідом між країнами сприятимуть
вдосконаленню українського законодавства, а також активізують бізнес-процеси у сфері «зеленої»
енергетики. Посилити співпрацю в цій галузі Україна також планує з Данією108: тим паче, що ця
держава розпочинає четвертий етап Данської програми сусідства, яка передбачена для України та
Грузії на період з 2017 по 2021 роки і одним із завдань якої є якраз сприяння використанню ВДЕ.
Тим часом, інвестори продовжують цікавитися будівництвом об’єктів «зеленої» енергетики у зоні
Чорнобильської АЕС – зокрема, наразі Мінекології отримало 39 інвестиційних проектів від компаній з
різних країн світу.
Водночас, в Держенергоефективності однією з ключових проблем повільного темпу розвитку
альтернативної енергетики вважають «резервування» потужностей та затягування процесу
будівництва об’єктів відновлюваної енергетики. Цю проблему пропонується вирішити за рахунок
прийняття законопроекту щодо обмеження терміну дії технічних умов для об’єктів відновлюваної
енергетики, за яким технічні умови мають видаватися строком на 2 роки з можливістю їх подовження
до 5 років109. Це має стимулювати компанії, які їх отримали, завершувати будівництво об’єктів у
визначений строк.
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Протягом звітного періоду прискорення темпів реалізації органами державної влади міжнародних
зобов’язань України в нафтовій сфері не відбулося. Без будь-яких обґрунтувань були продовжені
строки виконання завдань, зокрема з формування мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів,
ухвалення нового Кодексу про надра, затвердження Технічного регламенту про вимоги до
зберігання, транспортування та перевантаження палива, відповідного обладнання та сервісних
станцій, а також схвалення Енергетичної стратегії України до 2035 року. При цьому не
проаналізовані причини невиконання міжнародних зобов’язань, не визначені відповідальні за
зрив установлених термінів, і не взято до уваги, що ресурсів на імплементацію перенесених
завдань у 2017 році не передбачено.
Директива 2009/119/ЄС стосовно накладення на держав-членів ЄС зобов’язання щодо підтримки
мінімальних запасів сирої нафти та/чи нафтопродуктів (ст. 338 УА)
Згідно з пунктом 1.1.2 Плану імплементації Директиви 2009/119/ЄС, Міненерговугілля мало
розробити проект закону про підтримку мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів110, а Верховна
Рада – ухвалити акт в цілому в грудні 2016 року. Проте, станом на 5 лютого 2017 року, відомо лише
про підготовлений Держрезервом і презентований 15 березня 2016 року законопроект «Про
стратегічні резерви», який, за оцінкою незалежних експертів, є недосконалим і містить «велику
кількість концептуальних помилок»111.
Відсутня й будь-яка інформація про виконання пункту 1.2.2 Плану імплементації, згідно з яким
Міненерговугілля зобов’язувалося щомісячно подавати до Секретаріату Енергетичного
Співтовариства статистичні дані щодо запасів нафти і нафтопродуктів, як це передбачено статтею 4 (а)
і (б) Регламенту (ЄС) 1099/2008, і пункту 1.2.5, що передбачає початок повномасштабного
функціонування системи мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів та звітування перед
Європейською Комісією та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства з січня 2017 року. За станом
на 5 лютого 2017 року, виконання цих вимог не передбачено жодним нормативним документом
Міненерговугілля.
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
13 січня 2017 року в Держенергоефективності було проведено обговорення законопроекту «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку сфери виробництва рідких
біологічних видів палива». Ним передбачається обов’язкове додавання біоетанолу й біодизелю в
нафтопродукти, що реалізуються на митній території України, та запровадження адміністративної
відповідальності за невиконання цієї вимоги. Розробники законопроекту стверджують, що такі кроки
спрямовані на імплементацію Директиви 2009/28/ЄС, хоча в державах-членах ЄС усім споживачам
гарантовано збереження постачань традиційних нафтопродуктів для неадаптованих транспортних
засобів. При цьому примусове, під страхом покарання, додавання біокомпонентів дискримінує не
лише учасників ринку, але й 60 % українських автомобілістів, транспортні засоби яких не адаптовані
до використання сумішевого палива. Варто наголосити, що вимоги розробленого в
Держенергоефективності законопроекту суперечать статті 18-3 Господарського кодексу, яка
забороняє органам державної влади «вчиняти дії, що усувають конкуренцію або необґрунтовано
сприяють окремим конкурентам у підприємницькій діяльності», та підпадають під дію статті 166-3
Кодексу України про адміністративні правопорушення, оскільки встановлюють обмеження на
«виробництво певних видів товарів з метою обмеження конкуренції»; обмежують «права
підприємців на придбання і реалізацію товарів»; встановлюють «заборони або обмеження щодо
окремих підприємців або груп підприємців». Хоча Міненерговугілля, Мінекономрозвитку та
Державна регуляторна служба не погодили законопроект, у Держенергоефективності продовжують
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наполягати на необхідності його прийняття. При цьому викликає занепокоєння, що на проведену 13
січня 2017 року нараду не було запрошено незалежних експертів, виробників нафтопродуктів,
операторів ринку та представників організацій, що захищають права споживачів.
Директива 2003/96/ЄС про реструктуризацію системи Співтовариства з оподаткування
енергетичних продуктів та електроенергії (Додаток XXVIII, ст. 353 УА)
Із 1 січня 2017 року ставки акцизного податку на бензини моторні, середні дистиляти (дизельне
паливо) і скраплений нафтовий газ підвищено до 213,50; 139,50 і 52 євро/1000 літрів відповідно з
одночасним скасуванням податку на роздрібну реалізацію цих товарів у розмірі 0,042 євро/л112.
Таким чином, ставки акцизного податку наближено до мінімальних розмірів, передбачених
Директивою (відповідно 359 і 330 євро за 1000 л і 125 євро за 1000 кг), хоча ці зміни обґрунтовувалися
не стільки необхідністю виконанням міжнародних зобов’язань України, скільки необхідністю
збільшення дохідної частини бюджету.
Директива 99/32/ЄC про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін і
доповнень до Директиви 93/12/ЄС зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС)
1882/2003 та Директивою 2005/33/ЄС
Із 1 січня 2017 року ставки акцизного податку на середні дистиляти (дизельне паливо) екологічних
класів Євро-4 і 5 уніфіковано на рівні, що відповідає Євро-3113. Це збільшить споживання більш
дешевого дизельного палива нижчих екологічних класів, відтермінувавши виконання Україною вимог
Директиви 99/32/ЄC.
Директива Ради 98/70/ЄC про якість бензину та дизельного палива та внесення змін і доповнень до
Директиви 93/12/ЄЕС, що доповнена Директивами 2000/71/ЄК, 2003/17/ЄК та 2009/30/ЄК і
Регламентом (ЄС) 1882/2003 (Додаток ХХХ, ст. 360-363, 365, 366 УА)
Згідно з Планом імплементації Директиви 98/70/ЄС (статті 7 і 8; пункт 1.3), Міністерство енергетики та
вугільної промисловості зобов’язувалося з грудня 2015 року надавати звіти щодо функціонування в
Україні системи моніторингу якості і безпечності нафтопродуктів114. За станом на 5 лютого 2017 року
жодного документа поширено не було. При цьому після ліквідації Державного підприємства
«Науково-дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «МАСМА», головного
виконавця усіх передбачених планом завдань, подальші роботи з імплементації Директиви 98/70/ЄС
в Україні зупинені.
Директива 94/63/ЄС про контроль викидів летких органічних сполук із резервуарів із
нафтопродуктами та при їхньому транспортуванні з нафтобаз до заправних станцій, зі змінами та
доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 1882/2003 (Додаток ХХХ, ст. 360-363, 365, 366 УА):
У листопаді 2016 року сплив термін виконання завдань, передбачених пунктами 1.1.1, 1.1.2 і 1.2.1
плану імплементації Директиви 94/63/ЄС115. Попри це, за станом на 5 лютого 2017 року, Кабінетом
Міністрів не ухвалено постанову «Про затвердження Технічного регламенту про вимоги до
зберігання, транспортування та перевантаження палива, відповідного обладнання та сервісних
станцій», а Мінприроди не затверджено рекомендацій з контролювання роботи автозаправних
станцій і не проведено інвентаризації нафтобаз.
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Директива 94/22/ЄС про умови надання і використання дозволу на розвідування, розробку і
виробництво вуглеводнів (Додаток XXVII, ст. 279, 280, 341 УА)
Згідно з Планом імплементації Директиви 94/22/ЄС, до кінця 2016 року мала бути ухвалена нова
редакція Кодексу України про надра116. Нею, зокрема, передбачено визначити поняття «функції
оператора», «договірне спільне підприємство», «механізм передачі спеціальних дозволів», «концепт
мінімальної робочої програми та мінімального робочого зобов’язання», «обов’язковість регулювання
специфіки видобування нетрадиційних вуглеводнів», а також урегулювати питання оприлюднення
геологічної інформації щодо стратегічних ресурсів, зокрема нафти й газу, в межах, передбачених
законодавством. За інформацією Кабінету Міністрів, за станом на 20 січня 2016 року «розроблений
проект Кодексу України про надра опрацьовується заінтересованими органами»117. Водночас, 12
січня 2017 року Держгеонадр України поінформувала, що «Геологічна галузь України отримає новий
Кодекс про надра у другому кварталі 2017 року». Проте в тексті відповідного повідомлення
зазначено, що «в другому кварталі» Держгеонадр лише «завершить процес підготовки» документа
«згідно з планом законодавчих ініціатив»118. Фактично це означає, що нова редакція Кодексу України
про надра набуде чинності не раніше 2018 року, оскільки розроблений Держгеонадр проект ще
мусять погодити заінтересовані органи влади, він має бути схваленим Кабінетом Міністрів, поданим
до українського парламенту, прийнятим до розгляду, розглянутим у двох читаннях, ухваленим
Верховною Радою і підписаним Президентом.
За станом на 5 лютого 2017 року не ухвалено й гармонізовані з нормами ЄС правила розробки
нафтових і газових родовищ, хоча 12 січня 2017 року Держгеонадр і повідомила про підготовку
відповідного проекту. Як стверджується, «наказ «Про затвердження Правил розробки нафтових і
газових родовищ» уже підписаний міністром екології та природних ресурсів»119. Попри це, за станом
на 5 лютого 2017 року інформація про підписання згаданого наказу на офіційному сайті Мінприроди
була відсутня120. Наявне лише повідомлення про підготовку його проекту, датоване 30 грудня 2016
року121. Водночас, у датованому 20 січня 2017 року звіті про стан виконання Плану заходів щодо
дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів від 23
серпня 2016 року № 615-р, ідеться лише про направлення доопрацьованого проекту правил «до
заінтересованих державних органів» листом Мінприроди від 22 листопада 2016 року 122.
3 січня 2017 року на офіційному сайті Мінприроди з’явилося повідомлення про датоване 30 грудня
2017 року оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів «Про внесення змін до Порядку
надання спеціальних дозволів на користування надрами» (затвердженого постановою Кабінету
Міністрів від 30 травня 2011 року № 615)123. Відповідною постановою пропонується:
– повернути пункт Правил, згідно з яким надрокористувачі отримують право користування надрами
без аукціону, якщо відповідно до законодавства вони є власниками цілісного майнового
комплексу, побудованого (реконструйованого) з метою видобування та переробки корисних
копалин з ділянки надр, на користування якою надається дозвіл, або такий майновий комплекс
надано надрокористувачам в оренду (концесію);
– встановити як підставу для відмови у наданні чи продовженні строку дії, або зупинення дії дозволу
на користування надрами наявність у надрокористувача боргу зі сплати рентної плати за
користування надрами (замість наявності у нього «заборгованості із сплати податків та
загальнообов'язкових платежів» чи «загальнодержавних податків та зборів»).
Як стверджується в супровідних документах, такі зміни дозволять «врегулювати деякі проблемні
аспекти надання, відмови у наданні чи продовженні строку дії, або зупинення дії спеціальних
116

http://www.kmu.gov.ua/document/248102926/Dir_94_22.pdf
http://www.drs.gov.ua/deregulation/plan-deregulyatsiyi-2016-2017-rr/
118 http://geo.gov.ua/novyna/geologichna-galuz-ukrayiny-otrymaye-novyy-kodeks-pro-nadra-u-drugomu-kvartali-2017-roku
119 http://geo.gov.ua/novyna/derzhgeonadra-rozrobyla-novi-pravyla-rozrobky-naftovyh-i-gazovyh-rodovyshch
120 http://www.menr.gov.ua/normakty
121 http://www.menr.gov.ua/normbaza/regulatory/554-proekty-rehuliatornykh-aktiv
122 http://www.drs.gov.ua/deregulation/plan-deregulyatsiyi-2016-2017-rr/
123 http://www.menr.gov.ua/normbaza/regulatory/555-povidomlennia-pro-opryliudnennia
117

Нафта
дозволів на користування надрами, а також вирішити питання надання спеціальних дозволів на
користування надрами при здійсненні діяльності цілісними майновими комплексами»124.
Стаття 279 Угоди про асоціацію в частині забезпечення рівності доступу та здійснення діяльності з
розвідки, видобування та виробництва вуглеводнів
На виконання пункту 4 статті 279, згідно з яким усі суб’єкти, що мають дозвіл на здійснення діяльності
з розвідування, видобування й виробництва вуглеводнів, повинні сплатити певний внесок, процедура
якого має бути належним чином зафіксована, і з 1 січня 2017 року в Україні зменшено ставки рентної
плати за видобуток нафти:
– із 45 до 29 % від вартості товарної продукції для покладів, розташованих на глибині до 5 тис. м;
– із 21 до 14 % – для покладів, розташованих на глибині покладів понад 5 тис. м.
Стаття 338 Угоди про асоціацію в частині продовження та активізації співробітництва у сфері
енергетики
На виконання пункту «а» статті 338 щодо імплементації енергетичних стратегій і політик,
розвитку/опрацювання відповідних прогнозів і сценаріїв 18 січня 2017 року на засіданні Комітету
Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
було обговорено проект Енергетичної стратегії України до 2035 року 125. Як зазначив перший заступник
голови Комітету Олександр Домбровський, підводячи підсумки обговорення: «Ми виходимо на
фінішних 100 метрів з точки зору підготовки стратегії до її затвердження і внесення в Кабінет
Міністрів». Буде заплановано «окрему зустріч, щоб чітко зрозуміти, з чим ми погоджуємося, що
імплементуємо, із чим не погоджуємося. І тільки після цієї дискусії ми зможемо отримати
завершений документ». Ці плани дещо суперечать попереднім планам уряду, згідно з якими
згаданий документ мав бути схваленим у четвертому кварталі 2016 року 126. Непокоїть і той факт, що
розвиткові нафтової і нафтопереробної галузей, а також українського ринку моторного палива в
проекті Енергетичної стратегії приділено другорядну увагу.
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Процес реформування НКРЕКП фактично розпочався: опубліковано для обговорення Постанову
щодо визначення внесків на регулювання. Це є першим кроком на шляху формування
незалежного бюджету Комісії, що є однією з головних вимог Закону про НКРЕКП. Крім цього, для
обговорення надано проекти постанов щодо ліцензійних умов виробництва та постачання
електричної енергії. Також у січні завершилось обговорення кількох постанов, втім не до всіх з них
були опубліковані коментарі і жодна з них ще не набула чинності.
Вагомим досягненням в січні можна вважати і новий порядок відшкодування ПДВ, який було
затверджено Кабміном. Це є ще одним кроком на шляху запобігання проявів корупції, збільшення
прозорості та покращення умов для ведення бізнесу в Україні.
На порядку денному реформи публічних закупівель з’явилась нова проблема навколо
допороговорих публічних закупівель, яку активно почала обговорювати громадськість. Нинішні
правила дають можливість розкрадати державні кошти, що підтверджують конкретні випадки.
Наразі виробленого рішення ще немає.
АМКУ визначив ключовим пріоритетом своєї роботи на 2017 рік розвиток ринку дистрибуції
електроенергії, а саме сприяння його конкурентоспроможності. Крім того, було проведено першу
зустріч робочої групи щодо моніторингу ринків нафти та нафтопродуктів, де обговорили відповідні
індикатори для моніторингу та їх джерела.
Стаття 277 Регуляторний орган
Директиви 2009/72/ЄС та 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішніх ринків електроенергії та
природного газу (в частині про регулюючий орган)
НКРЕКП опублікувала для обговорення до 25 лютого Постанову щодо порядку розрахунку та
встановлення ставки внесків на регулювання127. Фінансова незалежність Регулятора за рахунок
внесків компаній, діяльність яких регулює НКРЕКП – одна з головних змін, що передбачаються новим
ЗУ про НКРЕКП. Проект постанови містить інформацію щодо визначення суми внеску, терміни її
сплати, якими суб’єктами господарювання вона сплачується, а також передбачено санкції в разі
несплати або несвоєчасної сплати внеску.
До 25 лютого прийматимуться зауваження до Проекту постанови НКРЕКП щодо Порядку контролю за
дотриманням ліцензіатами законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов128. Встановлено
порядок проведення планових, позапланових перевірок та графік їх проведення, права та обов’язки
сторін, порядок оформлення результатів перевірок. Також детально описано процедуру усунення
порушень, якої має дотримуватись ліцензіат, з визначеними термінами, строками та санкціями в разі
невиконання.
До 3 березня обговорюватимуть проекти регуляторних актів щодо ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва129 та постачання130 електричної енергії. Перший стосується
лише установок потужністю більше 5 МВт, другий встановлює формулу розрахунку за електроенергію
при роздрібній торгівлі. Обидва акти включають вимоги, яких ліцензіати мають дотримуватись при
виробництві та постачанні електроенергії, та містять типові форми для заповнення супровідної
документації.
Протягом січня НКРЕКП опублікувала
оприлюднювались у грудні 2016 року:
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-

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу 131;
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти,
нафтопродуктів магістральним трубопроводом132; та
щодо запровадження на ринку природного газу використання одиниць енергії133.

При цьому не було оприлюднено результати обговорення наступних проектів постанов:
- щодо комерційного обліку електричної енергії, виробленої з джерел альтернативної
енергетики (до 20 січня);
- про затвердження, коригування та вилучення інвестиційної складової в тарифі на електричну
енергію (до 30 січня);
- Ліцензійних умов у сфері теплопостачання (до 31 січня); та
- про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної
спроможності міждержавних електричних мереж (до 31 січня);
З 1 січня набула чинності прийнята ще в жовтні 2016 року постанова щодо забезпечення стандартів
якості послуг з енергопостачання134. Детальніше про неї читайте в Моніторинговому звіті за жовтень
2016 року135.
18 січня НКРЕКП оприлюднило графік подання інвестиційних програм ліцензіатів регульованого
тарифу, для затвердження на 2018 рік. Терміни подання інформації, в залежності від компанії
становлять від 1 вересня до 25 вересня 2017 року 136. Також було оприлюднено затверджений графік
консультацій з громадськістю в НКРЕКП на 2017 рік137.
Статті 255-256 антиконкурентні дії та злиття
Серед пріоритетів роботи на 2017 рік АМКУ визначив розвиток конкуренції у сфері дистрибуції
електроенергетики. З цією метою заплановано здійснити контрольні перевірки 26
електропередавальних організацій України в другому кварталі 2017 року 138.
АМКУ додав на свій сайт презентацію, в якій детально показано як слід подавати заяву для
отримання попереднього дозволу на узгоджені дії. Сама презентація є інтерактивною, з посиланням
на законопроекти для визначення необхідності заявником отримання дозволу концентрації, що
дозволяє з легкістю розібратись в процесі139.
24 січня АМКУ рекомендував НКРЕКП скасувати своє протокольне рішення №5, повідомити суб’єкти
оціночної діяльності про скасування цього рішення та повідомити про виконання цих рекомендацій
АМКУ у 30-денний строк140. Відповідно до цього, рішення регулятора має ознаки порушення
економічної конкуренції, оскільки визначає лише чотири консалтингові компанії, які мають право
проводити оцінку активів ліцензіатів НКРЕКП. Це обмежує доступ та можливість проведення оцінки
іншими компаніями, які мають професійний досвід в даній сфері. АМКУ зауважив, що станом на 1
грудня 2016 року Фондом Держмайна було видано 828 сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності. Це
означає, що таку оцінку активів мають право виконувати 828 різних компаній141.
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Робоча група з питань моніторингу ринків нафти та нафтопродуктів, що створена наприкінці грудня,
провела свою першу зустріч. Було обговорено перелік показників, які будуть застосуватися при
моніторингу ринків нафти та нафтопродуктів, а також джерела їх надходження та періодичність.
Одним із показників обговорювалося застосування цінових котирувань на біржах України, як
індикатор стану роздрібного ринку нафтопродуктів.142.
Стаття 379
11 січня уряд схвалив законопроект про ратифікацію міжурядової угоди про участь України в програмі
ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)»143 і вже
18 січня його зареєстровано у ВРУ144. Офіційно Україна приєдналась до програми в 2016 році, тож
детальніше читайте в Річному моніторинговому звіті.
16 січня Мінекономрозвитку опублікувало оновлений проект Стратегії розвитку МСБ до 2020 року145.
Документ проходить публічне обговорення, а детальніше про його зміст читайте в Річному
моніторинговому звіті за 2016 рік.
17 січня було прийнято в першому читанні законопроект № 2302а-д 146, про підвищення рівня
корпоративного управління в акціонерних товариствах. Даним законопроектом планується
врегулювати механізми придбання акцій після придбання контрольного пакету, а також встановити
обов’язковість продажу акцій міноритарних акціонерів (менше 5% акцій) мажоритарним акціонерам
(більше 95% акцій) по справедливій ціні.
На тому ж засіданні було прийнято в першому читанні законопроект № 4470 147, який вносить зміни в
законодавчі акти відносно права укладання корпоративних договорів в акціонерних товариствах та
товариствах з обмеженою відповідальністю. Даний законопроект надає можливість зазначеним вище
компаніям приймати внутрішні рішення за рахунок укладення учасниками корпоративних договорів.
Повне прийняття даного законопроекту не тільки сприятиме розвитку корпоративного управління,
але і створить належні умови для захисту інвесторів.
19 січня в порядок денний вносився законопроект щодо прозорості у видобувних галузях, проте до
фактичного його розгляду справа не дійшла. Загалом, законопроект передбачає розкриття
видобувними компаніями інформації про свою діяльність. Детальніший опис - в червневому
моніторинговому звіті 2016 року 148.
На виконання підписаного Президентом П. Порошенком 30 грудня 2016 року Закону про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні (детальніше
читайте в Річному моніторинговому звіті за 2016 рік), Кабінет Міністрів затвердив новий порядок
відшкодування ПДВ149. Постанова прийнята від 25 січня та розроблялась спільно Мінфіном,
представниками громадськості та бізнесу. Головною зміною стала автоматизація процесу
відшкодування та його прозорість, що є запорукою зменшення корупції в даному питанні і, як
наслідок, полегшення ведення бізнесу150.
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Бізнес-клімат
Статті 148-156 щодо державних закупівель та Директива 2014/25/ЄС
В січні активісти обговорили проблему допорогових закупівель, коли вартість предмета закупівлі
товару (товарів), послуги (послуг) менше 200 тис. грн., а робіт – 1,5 млн. грн. У таких випадках
використання системи ProZorro не є обов’язковим, що дає можливість розкрадати кошти при
здійсненні допорогових закупівель. Активісти звернулися до уряду з пропозицією використання
ProZorro на всіх рівнях закупівель151. Водночас, Громадська мережа «Опора» проаналізувала як
відбувались закупівлі на збитковому ДП «Селидіввугілля». За результатами, протягом 2016 року
держпідприємство 339 разів здійснило допорогові закупівлі, при цьому часто використовуючи ціну
199999 тис. грн. Також виявилось, що лоти на тендерах навмисно розбивалися для здійснення саме
допорогових закупівель, що є порушенням ЗУ «Про публічні закупівлі» 152. У свою чергу,
Міненерговугілля створило робочу групу, яка має перевірити відповідні закупівлі на наявність
порушень, пов’язаних із закупівлею робіт та товарів, які необхідні для запуску в роботу нових очисних
вибоїв153.
Статті 25-39 щодо доступу товарів на ринок
19 січня ДФС видала наказ про затвердження класифікатора ДФС, його митниць та їхніх структурних
підрозділів. Передбачається застосування транзитної декларації типу Т, яка містить дані про митницю
відправлення, транзитну та митницю призначення. Вся інформація по митницям має розміщуватись
на сайті europa.eu, в спеціальній формі customs list. Для учасників транзиту ця інформація необхідна
при заповненні та перевірці декларації, а також, щоб визначити митницю кінцевого призначення.
Новий класифікатор буде заповнюватись в усіх митних деклараціях починаючи з 1 лютого 2017
року154.
Статті 104 та 105
Для вдосконалення процедури ліцензування в електронному режимі, Мінекономрозвитку
підготувало відповідний проект Постанови Кабміну155. Проектом визначений порядок подання
документів отримувачем ліцензії та порядок реєстрації, обробки та зберігання документів
держорганом. Примітним є те, що документи до необхідного ЦОВВ достатньо подати у форматі PDF з
електронним підписом через Єдиний державний портал адміністративних послуг 156, при цьому
паперовий варіант надсилати не треба. Про результати розгляду повідомляється дистанційно на тому
ж сайті.
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Методологія
Проект виконується п’ятьма партнерами і двома запрошеними постійними експертами. Проект
виконується такими п’ятьма організаціями-партнерами: аналітичним центром DiXi Group, ресурсноаналітичним центром «Суспільство і довкілля», всеукраїнською громадською організацією «Опора»,
асоціацією «Європейське українське енергетичне агентство» та громадською організацією
«Енергетична Асоціація України». Також, постійними членами проекту є Уніговський Л.М.,
генеральний директор ТОВ «Нафтогазбудінформатика», та Рябцев Г.Л., директор спеціальних
програм НТЦ «Псіхєя».
Для цілей моніторингу Угоди про Асоціацію, учасники проекту працюють у п’яти тематичних
групах. Це, зокрема, група «Газ», до якої входять Л.Уніговський (ТОВ «Нафтогазбудінформатика») та
Р.Ніцович (DiXi Group); група «Електроенергія», до якої входять С.Голікова («Енергетична Асоціація
України») та О.Шуміло; група «Енергоефективність та соціальні питання», до якої входять Т.Бойко
(«Опора») та Д.Назаренко (DiXi Group); група «Довкілля та відновлювальні джерела енергії», до якої
входять Н.Андрусевич (Суспільство і довкілля») та Н.Єрмакова (DiXi Group), група «Бізнес-клімат та
інвестиції», до якої входять В.Белякова («Європейське українське енергетичне агентство») та А.Білоус
(DiXi Group), група «Нафта», до якої входять Г.Рябцев (НТЦ «Псіхєя») та Т.Ткачук (DiXi Group).
Проаналізувавши Угоду про Асоціацію, учасники проекту визначили рамки моніторингу для
кожної з тематичних груп. Вони, зокрема, розподілені наступним чином (Див. Додаток 1).
Основними джерелами інформації для моніторингу є офіційні повідомлення органів влади. Це,
зокрема, прийняті нормативно-правові акти, заяви високопосадовців, інформація про зустрічі та події
за участю представників органів влади. Також, джерелами моніторингу є повідомлення ключових
гравців ринку енергетики, прийняті ними рішення чи ініціативи. За можливості, джерелами
інформації можуть бути також опубліковані статті, інтерв’ю, новини, а також результати двосторонніх
зустрічей експертів з учасниками енергетичних ринків.
Предметом моніторингу є прийняття Директив, за можливості – також їх імплементація. Групи та
експерти моніторять, в першу чергу, прийняття Директив в українське законодавство та відповідність
їх правилам та суті Директив ЄС. За можливості, але не обов’язково, може бути висвітлено якість
запровадження Директив на практиці та ефект від їх запровадження для ринку та/чи споживачів.

Методологія
ДОДАТОК 1.
Перелік статей Угоди про Асоціацію та директив, щодо яких здійснюється моніторинг

Група «Електроенергетика та ядерна безпека» проводить моніторинг та оцінку тем
«електроенергія», «атомна енергетика», «вугілля» та «подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи». Це, зокрема, наступні Директиви:
Ст.269, Глава 11, Розділ IV, Директива 2009/72/EC (в частині ринку)
Ст.270, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC
Ст.271, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC
Ст. 273, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC, Директива 2009/72/EC
Ст. 274, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC, Директива 2009/72/EC
Ст.305, Глава 14, Розділ IV, Директива 2009/72/EC, Директива 2005/89/ЄС
Ст.338, Глава 1, Розділ V
Договори про співпрацю з МФО
Ст.339, Глава 1, Розділ V, Вугільний ринок
Ст.342, Глава 1, Розділ V, Співпраця в атомній сфері, Директива Ради 2014/87, Директива Ради
2013/59/Євратом, Директива Ради 2006/117/Євратом
Ст.342, Глава 1, Розділ V, Співпраця в атомній сфері
Група «Газ» проводить моніторинг та оцінку тем «газ», зокрема, імплементацію наступних Директив:
Статті 338, 341, Директива 2009/73/ЄС (в частині ринку)
Статті 338, 341, Регламент (ЄС) № 715/2009
Статті 338, 341, Директива 2004/67/ЄС + Додаток XXVI (дія "Механізму раннього попередження"),
статті 275 (несанкціонований відбір), 276 (збої у постачанні), 309 та 314 (вирішення спорів) Угоди про
асоціацію
Глава 11 "Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями" - зокрема статті 269 (ціни на внутрішньому
ринку), 270 (заборона подвійного ціноутворення), 271 (режими імпорту-експорту), 272 (режим
транзиту) і 273-274 (транспортування, доступ до інфраструктури)
Додаток XXVII до Глави "Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику" Директива 94/22/ЄС + статті 279-280 (доступ та здійснення діяльності з розвідки, видобування та
виробництва вуглеводнів, а також ліцензування)
Група «Енергоефективність та соціальні питання» проводить моніторинг та оцінку імплементації
наступних Директив:
Директива 2010/30/ЄС
Директива 2010/31/ЄС
Директива 2012/27/ЄС
Директива 2009/72/ЄС (в частині соціальних питань)
Директива 2009/73/ЄС (в частині соціальних питань)
Статті 338, 341 Угоди про асоціацію
Група «Довкілля та відновлювальні джерела енергії» проводить моніторинг та оцінку
імплементації наступних Директив:
Cтаття 363, Директива 2011/92/ЄС)
Стаття 363, Директива 2001/42/ЄС
Стаття 363, Директива 2003/4/ЄС
Стаття 363, Директива 2003/35/ЄС
Директиви 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС
Стаття 363, Директива 2008/50/ЄС
Стаття 363, Директива 1999/32/ЄС
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Стаття 363, Директива 2009/147/ЄС
Стаття 363, Директива 2010/75/ЄС
Стаття 338, Директива 2009/28/ЄС
Група «Нафта» проводить моніторинг та оцінку імплементації наступних Директив:
Директива 2009/119/ЄС
Директива 94/22/ЄС
Директива 98/70/ЕС
Стаття 274 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)
Стаття 275 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)
Стаття 276 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)
Стаття 279 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)
Стаття 280 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)
Стаття 337 Угоди про асоціацію
Стаття 338 Угоди про асоціацію
Стаття 339 Угоди про асоціацію
Стаття 363, Директива 94/63/ЄС
Група «Бізнес клімат» проводить моніторинг та оцінку імплементації наступних Директив:
Стаття 27, Глава 1, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 28, Глава 1, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 29, Глава 1, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 88, Глава 6, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 93, Глава 6, Розділ IV Угоди про асоціацію
Статті 97-102, Глава 6 Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 104, Глава 6, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 105, Глава 6, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 107, Глава 6, Розділ IV Угоди про асоціацію
Статті 144-147, Глава 7, Розділ IV Угоди про асоціацію
Глава 8, Розділ IV Угоди про асоціацію та Директива 2014/25/ЄС
Стаття 255, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 256, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 258, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 263, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 267, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію
Стаття 277, Глава 11, Розділ IV Угоди про асоціацію та Директиви 2009/72/ЄС і 2009/73/ЄС (в частинах
про Регуляторний орган)
Статті 355-359, Глава 5, Розділ V Угоди про асоціацію та Директива 2008/92/ЄС
Стаття 379, Глава 10, Розділ V Угоди про асоціацію

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, країничлени 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 державичлени 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 будьякої 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.
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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 державамичленами 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 1882/2003157
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:
•
•
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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;

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

завчасне доведення до відома всіх організацій, які беруть участь у встановлених процедурах, усієї
необхідної інформації.
Група «Бізнес клімат»

Директива 2014/25/ЄС щодо закупівель юридичними особами, які працюють у секторі енергетики
та така, що скасовує Директиву 2004/17/ЄС від 18 квітня 2016 року
Спрямована на забезпечення відкритості ринку, а також справедливого здійснення закупівель,
зокрема у секторі енергетики: добування (виробництва), транспортування та розподілу газу, тепла,
електроенергії.
Директива 2009/72/EC щодо загальних правил для внутрішнього ринку електроенергії та така, що
скасовує Директиву 2003/54/ЄС
Передбачає імплементацію законодавства про ринок електроенергії, згідно якого електроенергія є
"енергетичним товаром", який купується/продається/виробляється/транспортується/зберігається.
Вказані операції можуть виконувати на рівних конкурентних умовах всі ліцензовані підприємства.
Також держава забезпечує недискримінаційний доступ до наявної інфраструктури, створює
виробникам електроенергії сприятливі умови для інвестування у нові види енергії (вітер, сонце та ін.)
Директива 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу, що замінює
Директиву 2003/55/ЄС
Передбачає імплементацію законодавства про ринок газу, згідно якого газ є "енергетичним товаром",
який купується/продається/виробляється/транспортується/зберігається. Вказані операції можуть
виконувати на рівних конкурентних умовах всі ліцензовані підприємства. Також держава забезпечує
недискримінаційний доступ підприємствам до розподільчих мереж, газових сховищ та магістральних
мереж газопроводів.
Директива 2008/92/ЄС стосовно процедури Співтовариства для вдосконалення цін на газ та
електроенергію для кінцевих промислових споживачів
Згідно неї мають бути впроваджені відкриті загальнодоступні механізми інформування про ціни на
енергоресурси для споживачів. Також має бути спеціально розроблена методика та впроваджений
механізм збору відповідної інформації про ціни на газ та електроенергію.

