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Проект “Збільшення впливу громадянського суспільства у моніторингу та політичному діалозі щодо
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за мету посилення ролі громадянського суспільства в адвокації реформ в енергетиці та пов’язаних
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 посилення спроможності громадських експертів та місцевих діячів відслідковувати фактичну реалізацію
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У 2017 році Україна продовжила демонструвати поступ у впровадженні актів законодавства ЄС та положень Угоди про асоціацію.
Так, більшість із системних питань отримали законодавче закріплення – прийнято закони про ринок електроенергії, про оцінку впливу на довкілля, пакет енергоефективних законів. Неврегульованими питаннями залишились мінімальні запаси
нафти і нафтопродуктів, питання прозорості у видобувних галузях, стратегічної екологічної оцінки, а також нова редакція Кодексу про надра.
Крім того, завдяки кадровим рішенням було розблоковано нормотворчу роботу, як
у випадку з ініціативами Держгеонадр та АМКУ, або знято частину гострих питань, як
після призначення нового складу Наглядової ради «Нафтогазу» чи при формуванні
конкурсної комісії з обрання претендентів на посади членів НКРЕКП.
Міжнародні структури, передусім Єврокомісія, МВФ, ЄБРР та Світовий банк, а
також Секретаріат Енергетичного Співтовариства, виступають скоординовано і
зберігають свій вплив. Попри розмови про «втому від України», ключові партнери
зберегли високий рівень уваги та інтересу до перетворень енергетичних ринків в
Україні.
Трендом року стало розкриття більшої кількості інформації та даних – як ініціативно з боку окремих відомств (Міненерговугілля, НКРЕКП), так і в таких фундаментальних питаннях як бюджетні транзакції, державні закупівлі, управління
державними підприємствами. Запрацювали нові, гармонізовані з європейськими,
правила щодо бухобліку та фінансової звітності, удвічі збільшено обсяг даних, що
мають розкриватися у форматі відкритих даних.
Процес європейської інтеграції намагаються систематизувати і впорядкувати. Так,
фактично перезасновано Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції, прийнято новий план реалізації Угоди про асоціацію, розроблено новий порядок її моніторингу через так звані «скоркарди».
Поряд з цим, на нашу думку, у процесі виконання Угоди про асоціацію у сферах енергетики і довкілля проявилися старі та виникла низка нових викликів.
Серйозною проблемою стали маніпуляції з виконанням вже прийнятих рамкових
законів, коли закладені ними принципи та норми зазнали спотворення на рівні
регулювання. Більше року Президент, Верховна Рада і Кабмін не могли створити
комісію для добору нових членів НКРЕКП, внаслідок чого робота Регулятора була паралізована на 1,5 місяці. Попри звернення ЄС та інших партнерів, так і не змінено
дискримінаційні правила на регульованому сегменті ринку газу. На систему закупівель ProZorro здійснено кілька «атак» за участі парламенту під прикриттям бороть-
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би з кіберзагрозами чи за інтерес «національного виробника». Якісних підзаконних
актів бракує для пакету енергоефективних законів, законодавству про облік тепла.
Із наближенням виборчого циклу 2019 року, урядові структури будуть все більше
реагувати на політично сенситивні питання, зокрема зміни підходів до цін і тарифів, системи соціального захисту, видатків на енергоефективність. Це суттєво
знизить готовність влади до складних, непопулярних рішень, які залишаються єдиним можливим шляхом реформування після здійснення відносно «швидких перемог» у попередні роки.
Іншим викликом стали перешкоди у розкритті інформації та непрозорість на перших стадіях розробки документів. Зокрема, це стосувалося проектів підзаконних
актів для реалізації «енергоефективного пакету», які Мінрегіон до останнього
відмовлявся надавати чи оприлюднювати. Як правило, важливі нормативно-правові акти публікуються для обговорення громадськими експертами вже на останніх
стадіях, або взагалі не передбачають такого етапу та містять примітку «не потребує
обговорення з громадськістю».
З іншого боку, складна навігація на офіційних веб-ресурсах органів влади та регулювання також може приховувати важливі для побутових споживачів деталі роботи
енергоринків. Ілюстративним стало оновлення сайту Кабінету Міністрів, яке призвело до зникнення окремих планів імплементації.
Спостерігаються суттєві затримки з оприлюдненням прийнятих документів, робота над окремими нормативно-правовими актами продовжується навіть після
їх формального ухвалення. Подібна доля спіткала План заходів щодо виконання
Угоди про асоціацію, Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок, План заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в
бюджетних установах.
Подібні порушення процедур прийняття урядових документів, або ж невиконання на практиці положень законодавства, є наслідками «заморожених конфліктів» всередині виконавчої вертикалі. Такі конфлікти відбуваються через різні інтереси залучених відомств або осіб, які можуть мати персональний характер, або через
брак комунікації між апаратом та групами радників, що наділені повноваженнями з
розробки проектів рішень. Прикладом першого типу конфліктів є протистояння між
урядом та менеджментом НАК «Нафтогаз України» з питань реформування газового
ринку, другого – допоміжних донорських проектів при міністерствах.
Замість пошуку рішень для вирішення проблеми, сторони обмінюються звинуваченнями та затягують процес імплементації. Слід зазначити, що через конфлікт
серед виконавців може страждати якість підготовлених проектів (ідеться, насампе-
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ред, про невідповідність документів ключовим принципам регуляторної політики); це
також може призвести до зриву виконання зобовʼязань. Так, через неготовність до
співпраці Держстат і НКРЕКП не можуть якісно формувати дані про кінцеві ціни енергоресурсів для промислових споживачів.
Не одержавши підтримки в заінтересованих органів влади, розробники документів намагаються обійти встановлені процедури. Зокрема, основні положення поданого низкою народних депутатів законопроекту щодо розвитку сфери виробництва
рідкого палива з біомаси збігаються з наведеними в документі, розробленому Держенергоефективності й раніше відхиленому Міненерговугілля, Мінекономрозвитку,
Мінінфраструктури та Державною регуляторною службою.
Система координації європейських реформ, попри спроби її змінити, пробуксовує.
Зберігається присутність паралельних структур підготовки рішень, при цьому ресурси не вкладаються у підвищення рівня професійності, поглиблення знань та в
цілому суттєво вищу спроможність міністерств та Регулятора. Заступники міністрів
з євроінтеграції або свідомо усуваються від прийняття рішень за їх сферою компетенції, або позбавлені чіткого підпорядкування, задач та інструментів.
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У процесі, де лише прийняття певного документу не може вважатися імплементацією Угоди про
асоціацію, потрібні реалістичні показники результатів. Індикатори імплементації Угоди мають відповідати SMART-критеріям постановки цілей, тобто бути конкретними, вимірюваними, досяжними,
доцільними й обмеженими в часі. Їх значення будуть сигналізувати про досягнення цілей або вирішення проблем, поставлених при плануванні.
На рівні Кабміну необхідно добитися виконання норм базових законів, які визначають процедури вироблення та ухвалення рішень. Слід забезпечити дотримання повного циклу аналізу політики
під час вирішення проблем, що існують в енергетичній сфері. Узгоджувальні наради мають бути не
формальністю, а практикою вироблення єдиної позиції. Їх протоколи мають бути публічно доступними. Загалом, уряд зможе досягти більш ефективного контролю імплементації Угоди, якщо система
погодження нормативно-правових актів стане публічною. У такому разі кожен зацікавлений міг би
побачити, на якому етапі перебуває документ, які зауваження висловлені, до кого можна звертатися
із пропозиціями.
Публічний діалог усіх зацікавлених сторін найбільш ефективний на ранньому етапі розробки документів та впровадження реформи. Зрештою, успішними можуть бути зміни, які не лише якісно
опрацьовані, але й зрозумілі, пояснені. В цьому контексті партнерство полісімейкерів із громадським
сектором потрібно будувати з початку – із дискусії про проблему, яку покликана вирішити та чи інша
реформа. Сторонам також треба зосередити зусилля на просвітницький роботі зі споживачами, поступово роз’яснюючи принципи роботи нових ринків, їх права, можливості та захист.
Значні зусилля потрібні для подолання конфліктів, побудову консенсусної позиції серед українських стейкхолдерів. Варіанти «гри з ненульовою сумою» слід шукати а) через функціональні
звʼязки між дорадчими структурами, радниками та державним апаратом, б) регулярну внутрішню
комунікацію, яку мають забезпечити заступники з євроінтеграції, в) регулярну міжвідомчу координацію на рівні віце-премʼєра з євроінтеграції, причому зустрічі доцільно проводити за секторальним
принципом або з метою обговорення одного конкретного питання.
Крім того, виділення кожним міністерством відповідальних осіб полегшить сталість комунікації
з міжнародними партнерами. У даному контексті, програма EU4Energy має ресурси і потенціал, аби
не лише узгоджувати проекти нормативно-правових актів із нормами відповідних директив, а й стати
«двигуном» для вироблення політики.
Також, окрім ресурсів на функціонування паралельних структур («офісів реформ», «груп радників», «проектів»), партнерам України необхідно приділяти увагу проведенню тренінгів та організації навчань для основного персоналу – працівників ЦОВВ та регуляторів. Організація ресурсно-навчального центру в Україні дозволила б поширити отримане знання, організувати доступ до
інформації якомога більшої кількості людей, а також уникнути такого явища як «тренінговий туризм».
Попри це, ми розуміємо: лише подібних кроків недостатньо для подолання кризи інституційної спроможності, яка склалася у державному секторі.
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2017
7 ЛЮТОГО ВРУ прийнято закон про
зміни, пов’язані з
одержанням документів дозвільного
характеру (щодо
спеціального водокористування)

16 ЛЮТОГО затверджено Ліцензійні
умови провадження
господарської діяльності з транспортування нафти,
нафтопродуктів
магістральним трубопроводом
15 БЕРЕЗНЯ затверджено нові Правила
розробки нафтових
і газових родовищ

15 ЛЮТОГО
КМУ запровадив
тимчасові надзвичайні заходи на
ринку електричної
енергії, які тривали
до 17 липня

15 БЕРЕЗНЯ РНБО
ухвалила рішення
припинити переміщення вантажів
через лінію зіткнення в зоні АТО, у тому
числі і вугілля

28 ЧЕРВНЯ НЕК
«Укренерго» підписало Угоду про
умови майбутнього
об’єднання енергосистем України
та Молдови з енергосистемою континентальної Європи
(ENTSO-E)

8 СЕРПНЯ НЕК
«Укренерго» презентувало електронну аукціонну
платформу Damas
для доступу до пропускної спроможності міждержавних
електромереж

11 ЛИПНЯ ВРУ прийнято закони щодо
удосконалення
механізму фінансування поводження
з радіоактивними
відходами та відповідних змін до Бюджетного кодексу

10 СЕРПНЯ НКРЕКП
прийнято постанова
«Про затвердження
порядку сертифікації оператора системи передачі електричної енергії»
18 СЕРПНЯ КМУ
схвалено Енергетичну стратегію
України на період до
2035 року «Безпека,
енергоефективність, конкурентоспроможність»

21 БЕРЕЗНЯ ВРУ
прийнято закон
щодо стимулювання виробництва
теплової енергії з
альтернативних
джерел енергії

23 БЕРЕЗНЯ ВРУ
прийнято закон про
зміни, пов’язані з
гарантуванням прав
та законних інтересів субʼєктів підприємницької діяльності для проведення
масштабної енергомодернізації (щодо
механізму закупівлі
енергосервісу)

22 БЕРЕЗНЯ КМУ
на рік продовжив
дію Положення
про покладання спеціальних
обов’язків на
суб’єктів ринку
природного газу
(регулювання цін
для населення і
ТКЕ)

13 КВІТНЯ ВРУ прийнято Закон «Про
ринок електричної
енергії»

18 СЕРПНЯ КМУ знижено соціальні нормативи споживання
газу для надання
пільг і субсидій

15 ВЕРЕСНЯ почав
роботу Координаційний центр із забезпечення запровадження нового
ринку електричної
енергії

28 СЕРПНЯ при
Держрезерві утворено Робочу групу
щодо формування
стратегічних запасів
нафти й нафтопродуктів
6 ВЕРЕСНЯ КМУ затвердив порядок
стимулюючого
тарифоутворення
щодо встановлення
тарифів на теплову
енергію, вироблену
з ВДЕ
14 ВЕРЕСНЯ НКРЕКП
затвердила зміни до
Примірного договору про купівлю-продаж електроенергії
з відновлюваних
джерел (РРА)

10

26 КВІТНЯ КМУ затверджено основні
принципи здійснення державної політики власності щодо
НАК «Нафтогаз

8 ЖОВТНЯ набули
чинності мінімальні
стандарти та вимоги
до якості обслуговування споживачів та
постачання газу
17-19 ЖОВТНЯ у
складі ДП «Енергоринок» створено
філії «Гарантований
покупець» та «Оператор ринку».

України»
26 КВІТНЯ КМУ затверджено план
заходів із впровадження систем
енергетичного
менеджменту в бюджетних установах
10 ТРАВНЯ до ВРУ
внесено законопроект №6428 про
вдосконалення
корпоративного
управління юридичними особами,
акціонером або засновником яких є
держава

18 ЖОВТНЯ КМУ
прийняв розпорядження «Про заходи щодо стабілізації
роботи енергогенеруючих компаній
теплових електростанцій» (додаткові
кредитні лінії під
закупки необхідного обсягу вугілля для
проходження опалювального сезону
2017/2018 рр.)
24 ЖОВТНЯ утворено робочу групу
та експертну раду з
розроблення Плану
заходів із реалізації
Енергетичної стратегії України на період до 2035 року
8 ЛИСТОПАДА КМУ
схвалено Національний план скорочення викидів від
великих спалювальних установок

Енергетичні реформи

11 ТРАВНЯ підписано Договір про
співпрацю і взаємодію між ПАТ «Укртранснафта» і MOL
(Угорщина).
23 ТРАВНЯ ВРУ прийнято Закон «Про
оцінку впливу на
довкілля»
23 ТРАВНЯ ВРУ в
першому читанні
прийнято проект
Закону «Про стратегічну екологічну
оцінку»

8 ЛИСТОПАДА КМУ
схвалено постанову
щодо запровадження першого етапу
монетизації житлово-комунальних
субсидій
9 ЛИСТОПАДА ВРУ
прийнято Закон
«Про житлово-комунальні послуги»
22 ЛИСТОПАДА
рішенням КМУ для
НЕК «Укренерго»
розпочато процес
корпоратизації
5 ГРУДНЯ ВРУ прийнято закон про
приєднання України
до Статуту Міжнародного агентства
з відновлюваних
джерел енергії
(IRENA)

23 ТРАВНЯ ВРУ прийнято закон щодо
охорони пралісів
згідно з Рамковою
конвенцією про
охорону та сталий
розвиток Карпат
23 ТРАВНЯ укладено Угоду про співробітництво і взаємодію між ПАТ «Укртранснафта» та ВАТ
«Гомельтранснєфть
Дружба» (Білорусь)

6 ГРУДНЯ КМУ
схвалено проект
розпорядження про
створення ДП «Національна вугільна
компанія»
7 ГРУДНЯ ВРУ прийнято закон про зміни до Податкового
кодексу (скасування
ПДВ та акцизу на
ввезення електромобілів, стимулюючі
ставки ренти для
видобутку газу з
нових свердловин
та в рамках УРП)
13 ГРУДНЯ КМУ
сформував новий
склад Наглядової
ради НАК «Нафтогаз України»

24 ТРАВНЯ КМУ
схвалено Концепцію
реформування та
розвитку вугільної
промисловості на
період до 2020 року
31 ТРАВНЯ КМУ затверджено Концепцію реформування
системи природоохоронного нагляду

18 ГРУДНЯ набув
чинності Закон
«Про оцінку впливу
на довкілля»
19 ГРУДНЯ на сайті
«Геоінформу України» розміщено
інтерактивні карти
мінеральних ресурсів і родовищ корисних копалин
19 ГРУДНЯ прийнято
за основу законопроект №3096-д
щодо врегулювання
питань землевідведення на початкових стадіях розробки нафтогазових
родовищ
21 ГРУДНЯ ВРУ прийнято закон щодо
порядку встановлення індивідуальних лічильників
споживачам природного газу

11

7 ЧЕРВНЯ КМУ затверджено проект «Будівництво
централізованого
сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу
ВВЕР вітчизняних
атомних електростанцій»
8 ЧЕРВНЯ ВРУ прийнято Закон «Про
Фонд енергоефективності»
13 ЧЕРВНЯ «Укртрансгаз» відкрив
митний склад на
базі 10 газосховищ

22 ГРУДНЯ арбітраж
у Стокгольмі виніс
фінальне рішення
у провадженні між
«Нафтогазом» і
«Газпромом» стосовно контракту на
постачання газу від
2009 року
27 ГРУДНЯ НКРЕКП
прийнято низку
актів для нового
ринку електроенергії – щодо оператора
ринку, виробництва,
перепродажу (трейдерської діяльності),
постачання, розподілу електричної
енергії, гарантованого покупця

21 ЧЕРВНЯ КМУ
схвалено проект Закону щодо змін до
Загальнодержавної
програми зняття з
експлуатації Чорнобильської АЕС
та перетворення
об’єкта «Укриття»
на екологічно безпечну систему
22 ЧЕРВНЯ ВРУ прийнято Закон «Про
енергетичну ефективність будівель»
22 ЧЕРВНЯ ВРУ прийнято Закон «Про
комерційний облік
теплової енергії та
водопостачання»

27 ГРУДНЯ НКРЕКП
прийнято зміни до
кодексів та правил
щодо впровадження добового балансування на ринку
газу

2018
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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
Директива 2009/73/ЕС (Третій енергетичний пакет) спрямована на створення повноцінно діючого внутрішнього ринку газу ЄС. Нею передбачено
відокремлення вертикально інтегрованих компаній за структурою власності (тобто за майновими правами), або OU. Уряд країни самостійно визначає
модель розвитку ринку: або на подальшу лібералізацію (створення незалежного системного оператора, або ISO) чи на посилення регуляції (різні
компанія-власник та компанія-оператор системи транспортування газу, або
ITO). Не менш важливі зміни стосуються подальшого посилення незалежності національних регуляторів, розширення обміну ринковою інформацією та становлення роздрібного ринку.

Законодавчі зміни
Протягом 2017 року на рівні законодавства практично не було ухвалено змін
в частині розвитку ринку. Очікує на розгляд законопроект №52891 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Законом «Про ринок природного газу», а також законопроект
№63242 про змін в частині запровадження обліку спожитого газу в одиницях енергії, розглянутий та рекомендований до прийняття профільним Комітетом Верховної Ради з питань ПЕК3. Така ж доля спіткала внесений 31
березня законопроект про внесення змін до Закону «Про ринок природного
газу» щодо відокремлення діяльності суб’єктів природних монополій від діяльності на суміжних ринках (№62654). Крім окремих спеціальних рахунків,
на які зараховується плата за газ як товар і плата за послуги з його розподілу, законопроектом передбачено забезпечити механізми впровадження
тарифів «входу/виходу», зокрема способи оплати оператору ГТС замовленої потужності в точках виходу.
Відносним успіхом можна вважати впровадження нової моделі оподаткування підприємств, що видобувають природний газ. 7 грудня Верховна Рада

1

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=5289&skl=9

2

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61554

3

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62198

4

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61472
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прийняла зміни до Податкового кодексу5. За ухваленими змінами, з метою
коректного застосування окремої ставки ренти на нових ділянках, запроваджено термін «нова свердловина», а для газу, видобутого з цих нових
свердловин (за винятком обсягів, видобутих у межах договорів про спільну
діяльність) встановлено такі ставки рентної плати: 12% – для покладів на глибині до 5 тис. метрів, 6% – понад 5 тис. метрів. Cтабілізаційна норма закону
передбачає незмінність цих ставок протягом наступних 5 років. Також визначено ставки ренти для угод про розподіл продукції (2% для нафти і 1,25%
для газу).
В уряді розраховують на активізацію діалогу із зацікавленими інвесторами6
та виконання стратегічного завдання Концепції розвитку газовидобувної галузі України до 2020 року – власного видобутку газу в 27 млрд кубометрів,
проте до справжньої дерегуляції галузі ще далеко. Наприкінці 2017 року парламентом прийнято за основу законопроект №3096-д7 щодо врегулювання
низки питань землевідведення на початкових стадіях розвідки та розробки
нафтогазоносних родовищ.
Інша сфера, де зафіксовано зміни – питання обліку. У червні нарешті було
прийнято закон про загальні правила комерційного обліку комунальних послуг8, що стосується й газопостачання. У газовій царині законом регламентовано відповідальність і штрафи за порушення правил газоспоживання та
його обліку, а також встановлено порядок і джерела фінансування обслуговування, повірки та ремонту вимірювальних приладів, що використовуються для обліку газу.
З іншого боку, обираючи серед майже десятка ініціатив щодо порядку встановлення лічильників побутовим споживачам газу, внесених протягом 2017
року, парламент зміг прийняти зміни до закону «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»9 лише у грудні. Документ ліквідував невизначеність та зобов’язав операторів мереж газорозподілу забезпечити установку
населенню індивідуальних (а не загальнобудинкових) лічильників газу до 1
січня 2021 року, за рахунок тарифу на розподіл. Побутовим споживачам надано можливість самостійно встановлювати індивідуальні лічильники газу,
з наступною компенсацією їм витрат за рахунок коштів, сплачених ними за
природний газ (порядок компенсації має встановити уряд). Газорозподільні

5

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62878

6

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245261365&cat_id=35109

7

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61900

8

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59553

9

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61018
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компанії можуть встановлювати будинкові лічильники лише у разі згоди всіх
співвласників.
Тим часом, в 2017 році уряд двічі – 6 лютого10 та 18 серпня11 – переглянув соціальні нормативи споживання газу для надання пільг і субсидій. Зокрема,
місячний норматив використання газу для індивідуального опалення знижено з 5,5 до 5 кубометрів на 1 м2 опалюваної площі, на приготування їжі
– з 4,4 до 3,3 кубометрів на особу, на приготування їжі та підігрів води (за
відсутності централізованого гарячого водопостачання і водонагрівача) – з
7,1 до 5,4 кубометрів на особу, на газову плиту і водонагрівач – з 14 до 10,5
кубометрів на особу. Задум полягає у зменшенні розміру субсидії.

Регуляторна база
Попри кризову ситуацію із правоздатністю НКРЕКП (див. докладніше у розділі «Бізнес-клімат» даного звіту), Регулятор продовжує також працювати над
удосконаленням вторинного законодавства, прийнятого на виконання Закону «Про ринок природного газу».
Зокрема, Регулятором було затверджено мінімальні стандарти та вимоги до
якості обслуговування споживачів та постачання природного газу (постанова №115612), порядок реєстрації суб’єктів природних монополій (постанова
№126813) та ухвалено кандидатури посадових осіб операторів ГРС (постанова №128914), відповідальних за моніторинг впровадження програм відповідності.
У грудні Регулятор зробив крок до впровадження добового балансування
на ринку природного газу (постанова НКРЕКП №143715). Зміни до кодексів
та правил, а також типових договорів розроблені після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства і спрямовані на імплементацію
Регламенту Комісії (ЄС) № 312/201416. Вони передбачають впровадження
стандартних для ЄС правил роботи на ринку газу, зняття перепон для повної

10

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249717533

11

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/609-2017-п

12

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1156874-17

13

http://www.nerc.gov.ua/?id=28748

14

http://www.nerc.gov.ua/?id=28887

15

http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=30366

16

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2017/gruden/27.12.2017/p14_27-12-17.pdf
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лібералізації ринку, усунення перешкод для транскордонної торгівлі, прозоре формування планів розвитку ГТС.
Впровадження добового балансування передбачається з 1 серпня 2018 року,
перехідний період включає тестування інформаційної платформи оператора ГТС та підготовку інструкцій щодо користування платформою. Змінами
передбачено і зменшення фінансового навантаження на замовників послуг транспортування: фінансове забезпечення має надаватися виключно
на обсяги створеного замовником негативного небалансу.
У березні НКРЕКП затвердила нові тарифи на розподіл газу, розраховані на
підставі максимальної технічної потужності споживача (відповідно до типу
газового лічильника)17. За розрахунками експертів та ЗМІ18, нові тарифи мали
призвести до збільшення сумарної платіжки за газ, особливо для споживачів
у багатоповерхових будинках, які використовують газ лише для приготування їжі. З огляду на значний негативний медіа-резонанс, за перегляд рішення
НКРЕКП виступили премʼєр-міністр В.Гройсман19 та Президент П.Порошенко20,
а також низка політсил. 10 квітня Регулятор скасував тарифи на послуги з розподілу газу, а також тарифи на транспортування газу для точок виходу з ГТС21.
Друга спроба запровадити окрему плату за розподіл – розраховані на основі
приєднаної потужності споживача – також не вдалася, навіть після низки публічних обговорень. Пакет змін до Кодексу ГРС, Типового договору розподілу природного газу, Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги
розподілу природного газу22 передбачав принцип «замовленої потужності»
замість «приєднаної потужності». Голові НКРЕКП Д. Вовку довелося закрити
засідання комісії 4 серпня, на якому розглядався проект цього рішення, через активність представників Федерації профспілок України, які заперечували проти введення такої абонплати.
Починаючи з квітня 2017 року НКРЕКП успішно здійснила кампанію з переоформлення та надання ліцензій за новими ліцензійними умовами (обумовленими постановою № 201 від 16 лютого 2017 року) на постачання природ-

17

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2017/berezen/28.03.2017/p14_28-03-17.pdf

18

h
 ttp://biz.liga.net/all/tek/stati/3636455-dvoynoy-schet-kak-vyrastet-tsena-gaza-dlya-40-ukraintsev.htm, http://biz.censor.net.ua/
resonance/3023502/sklki_ukrants_budut_platiti_za_utrimannya_gazovih_merej

19

h
 ttps://www.ukrinform.ua/rubric-society/2204058-grojsman-vimagae-pereglanuti-abonplatu-za-gaz-tarif-zroste-ce-nepripustimo.
html

20

http://www.president.gov.ua/news/rishennya-shodo-abonplati-na-gaz-maye-buti-prizupineno-prezi-40762

21

http://www.nerc.gov.ua/?id=24871

22

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2017/serpen/04.08.2017/p1_04-08-2017.pdf
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ного газу. У підсумку, на кінець 2017 року на внутрішньому ринку України було
зареєстровано понад 370 ліцензованих постачальників природного газу23.
Регулятор також вдосконалив звітність, призначену для накопичення даних
з функціонування газового ринку. Зокрема, моніторинг діяльності суб’єктів
ринку доповнено 8 новими формами звітності (постанова № 60324), у т. ч.
з: аналізу виконання суб’єктами ринку функцій, відповідно до закону «Про
ринок природного газу», щодо доступу до газотранспортних систем і газосховищ, зміни постачальника, забезпечення загальносуспільних інтересів
за Положенням про покладання спеціальних обов’язків (ПСО); дотримання
вимог щодо правил управління перевантаженнями; рівня прозорості діяльності, зокрема рівня оптових цін. Щодо інших звітних форм, їх було вдосконалено (постанова №53625).
НКРЕКП також запровадила нові правила подання звітності для суб’єктів господарювання, діяльність яких (у т.ч. з постачання газу, його транспортування
та розподілу, а також зберігання) регулюється комісією (постанова № 62426).

Відкриття ринку
Попри запроваджений в лютому механізм перегляду щопівроку граничних
роздрібних цін на природний газ для населення і ТКЕ (постанова № 9027) у
випадку, якщо вартість імпортованого газу збільшиться більш ніж на 10%,
протягом 2017 року уряд не пішов на коригування ціни. 22 березня уряд до
1 квітня 2018 року продовжив дію спеціальних обов’язків, що покладаються
на суб’єктів ринку природного газу, зокрема «Нафтогазу», для забезпечення
загальносуспільних інтересів (постанова №18728). Разом з тим, МЕРТ і Міненерговугілля доручено доопрацювати документ, з урахуванням пропозицій і
зауважень Енергетичного Співтовариства29.
Недосконалість документу, який є де-факто правилами для регульованого сегменту ринку, спричинила початок процедури вирішення спору

23

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Lits_reestr_NKREKP.xlsx

24

http://www.nerc.gov.ua/?id=25008

25

http://www.nerc.gov.ua/?id=24914

26

http://www.nerc.gov.ua/?id=25197

27

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249763506

28

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249865173

29

http://ua.interfax.com.ua/news/general/410738.html
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щодо України з боку Енергетичного Співтовариства (Case ECS-2/17) та
численні нарікання гравців газового ринку. Зокрема, 22 серпня Секретаріат направив відкритого листа уряду України30, що містить попередній
висновок про невідповідність чинної редакції постанови № 187 виконанню взятих Україною зобов’язань. А 25 серпня організацією спільно
зі Світовим банком було подано проект нового Положення з покладення спеціальних обов’язків (ПСО), що відобразив пропозиції, як забезпечити виконання зобов’язань, одночасно гарантувавши соціальний
захист населення31.
Тим часом «Нафтогаз», який виступив проти монополії газзбутів у сегменті
постачання газу для населення32, подав у суд до Кабміну з вимогою встановити джерела фінансування та порядок виплати відшкодування збитків
від постачання газу населенню, релігійним організаціям і теплокомуненерго
(що передбачено законом «Про ринок природного газу»). Рішенням Окружного адміністративного суду Києва від 19 липня 2017 року33 бездіяльність уряду визнано протиправною. Разом з тим, за словами віце-прем’єр-міністра
В.Кістіона, рівень прибутку «Нафтогазу» унеможливлює виплату будь-якої
компенсації34, а забезпечення загальносуспільних інтересів і є основним завданням компанії.
У 2017 році уряд не вніс змін до положення про ПСО, хоч і запропонував кілька варіантів. Один з проектів, оприлюднений Міненерговугілля у липні , пропонував змінити період проведення розрахунку з 12-и календарних місяців
на період «з 1 квітня по 1 жовтня 2016 р. та з 1 квітня по 1 липня 2017 р.». Розрахована таким чином ціна газу для населення не мала відрізнятися від ціни
за імпортним паритетом більше, ніж на 10%, а тому не повинна бути змінена
у бік підвищення. Власне, у порушення чинного ПСО Міненерговугілля опублікувало розрахунки нової ціни на газ для населення саме на основі цього
періоду із прогнозованим відхиленням на 5,6% - хоча у протокольному рішенні (копію оприлюднено у ЗМІ35) уряд вирішив відкласти публікацію ціни
на період із 1 жовтня 2017 року до 31 березня 2018 року на невизначений
термін.

30

https://www.energy-community.org/news/Energy-Community-News/2017/08/22.html

31

https://www.energy-community.org/news/Energy-Community-News/2017/08/25.html

32

h
 ttp://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/0E09DCCCB2DD7DA3C22580F80050A2E5?OpenDocument&year=2017&month=04&nt
=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&

33

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67846832

34

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250170880&cat_id=244276429

35

https://ukranews.com/ua/news/521941-kabmin-ne-pidvyshhyv-cinu-na-gaz
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6 вересня Міненерговугілля було оприлюднено ще один проект модифікації
ПСО36. За ним передбачено уточнити норми щодо кола виробників тепла,
на яких поширюються вимоги положення з закупівлі у «Нафтогазу» природного газу, встановити для нього належні умови виконання обов’язків для
цієї категорії споживачів, а також надати «Нафтогазу» право постачати газ
безпосередньо побутовим споживачам і релігійним організаціям37. Разом з
тим, проект передбачає суттєве розширення кола споживачів за регульованими цінами – зокрема, залучення до цього кола виробників тепла для
всіх категорій споживачів, а не лише населення чи релігійних організацій,
а також обʼєктів когенерації, – що не цілком відповідає напряму поступової
лібералізації ринку газу.
За результатами моніторингу ринку газу, АМКУ звернувся до уряду38 з пропозиціями врегулювати цю проблемну ситуацію. Серед висловлених ідей –
перегляду методики розрахунку ціни на газ: для обсягів газу, видобутого в
Україні, замість розрахунку ціни на рівні імпортного паритету (з прив’язкою
до вартості газу на хабі NCG), застосувати методику визначення ціни на рівні
середнього значення його вартості у газодобувних підприємств України без
додаткових транспортних витрат і тарифу на вхід в ГТС.

Реформування «Нафтогазу»
Презентуючи у Верховній Раді схвалену урядом Енергетичну стратегію
України до 2035 року39, міністр І. Насалик підкреслив40, що одним із пріоритетних її завдань є виконання вимог Третього енергопакета. За словами
віце-прем’єр-міністра В. Кістіона41, підготовчий етап створення нового, відокремленого від «Нафтогазу» оператора транспортування газу – вже існуючого та маючого затверджений Кабміном статут юридичної особи ПАТ «Магістральні газопроводи України» («МГУ») – добігає кінця. Так, напрацьований
урядовою робочою групою з прискорення реформи «Нафтогазу» план передачі активів, які «Укртрансгаз» має передати «МГУ», одноголосно ухвале-

36

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245233425&cat_id=167475

37

Нафтогаз уже створив нову структуру - ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», основним видом діяльності якої
стане продаж газу населенню (http://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/3711345-naftogaz-budet-prodavat-gaz-naseleniyu-smi.htm)

38

http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/137200

39

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250208523&cat_id=244274160

40

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245214747&cat_id=35109

41

http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=250085071
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но членами уряду на засіданні ще 14 червня 2017 року42. Цим планом передбачено, що на першому етапі «МГУ» буде передано і газопроводи, і підземні газосховища – як єдиний технологічний комплекс, а фактична передача
вказаних активів відбудеться після завершення арбітражного провадження
у Стокгольмі. У грудні Кабмін ухвалив зміни до статуту «МГУ», забезпечивши
відповідність установчих документів товариства вимогам чинного законодавства (постанова №95043), та вирішив питання фінансування поточної роботи «МГУ» (постанова № 95244).
Проте, щоб новий оператор запрацював, має бути готова й необхідна правова база: зміни до 5-ти законопроектів, розроблені урядом спільно з Енергетичним Співтовариством, і проект договору на управління державним
майном45. Зокрема, як невідкладний46, Комітетом Верховної Ради з економічної політики рекомендований до розгляду на поточній сесії законопроект
№642847 про вдосконалення корпоративного управління юридичними особами, акціонером або засновником яких є держава, який подано до парламенту ще у травні.
Цей документ розроблено урядовою робочою групою з прискорення реформування «Нафтогазу», за участю представників ЄБРР, Світового банку,
Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Посольства США тощо. Подання проекту має на меті забезпечити покращення управління господарською
діяльністю державних комерційних підприємств шляхом: встановлення
стратегії державної власності, врегулювання розподілу повноважень, унормування проблем звітності та, в кінцевому рахунку, має відгородити діяльність держпідприємств від політичного впливу, згідно з міжнародними стандартами. До набрання чинності цим законом урядом також відтерміновано
введення в дію положень статуту, положення про наглядову раду й положення про правління «Нафтогаз», що за постановою № 104448 мали набути
чинності з 1 квітня 2017 року49.
Як елементи продовження реформи корпоративного управління, можна
розглядати й ухвалення урядом запропонованих НАКом стратегічно важ-

42

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245216554&cat_id=35109

43

http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/cardnpd?docid=250494077

44

http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/cardnpd?docid=250494215

45

hhttp://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245221794&cat_id=35109

46

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2149-19/page2

47

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61755

48

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1044-2016-%D0%BF#n9

49

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249869929
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ливих показників його функціонування, таких як план реалізації стратегії
Компанії та план впровадження системи фінансового контролю групи «Нафтогазу» (відповідно, у складі схвалених урядом засад державної політики
власності щодо НАКу50 та принципів покращення корпоративного управління державними компаніями51).
Разом з тим, з точки зору «Нафтогазу», через затримки з боку уряду (який, як
зазначено в повідомленні НАКу52, «…не лише не завершив виконання плану
корпоративного управління нового оператора, але й не розпочав його реалізацію»), не вирішується одне з нагальних завдань менеджменту нового
оператора – розробка планів розвитку ГТС, зокрема її модернізації. Реалізацію цієї стандартної функції газотранспортного оператора, яка наразі не
виконується ані «Укртрансгазом», ані «Нафтогазом», можна здійснювати до
отримання рішення в Стокгольмі щодо транзитного контракту. У підсумку, як
зазначено у прес-релізі53, «Нафтогаз» вирішив власноруч забезпечити розроблення плану модернізації української ГТС.
Водночас, Міненерговугілля наполягало54, що затримки у виконанні урядового плану реформування ГТС відсутні, робоча підгрупа, покликана забезпечити можливість реалізації функцій нового оператора ГТС для «МГУ»,
своєчасно приймає всі необхідні рішення. Окрім того, «…профільним департаментом міністерства вже розроблено довгостроковий план розвитку та
модернізації української газотранспортної мережі».
Сигналом явної конфліктної ситуації стало звільнення через порушення у
сфері закупівель55 президента «Укртрансгазу» І.Прокопіва56, який був згодом призначений заступником міністра енергетики57 та головою робочої
підгрупи з реструктуризації «Нафтогазу»58. У серпні з посади віце-президента «Укртрансгаз» звільнено І. Бурака59 - за твердженнями колективу і голо-
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ви профкому В. Гончарова60, через оприлюднення на закритому засіданні
РНБО 7 липня інформації про незадовільний стан виконання виробничих
показників «Укртрансгазу» за I півріччя 2017 року. У протокольному рішенні
за результатами наради в РНБО йдеться61, що «Нафтогаз» має невідкладно
визначити як першочергові заходи з модернізації та реконструкції об’єктів
ГТС, так і заходи довгострокової стратегії її розвитку, з урахуванням необхідності забезпечити надійний транспорт газу. Визначеності щодо розробки
плану розвитку вітчизняної ГТС вимагала також і НКРЕКП (звернення голови
комісії Д. Вовка № 8404/16.1.1/7-17 від 01.08.2017 року62).
У вересні з’ясувалася принципова відмінність позицій «Нафтогазу» та уряду
не тільки в питанні плану розвитку ГТС, а й у погляді на план передачі новому
оператору її активів, тобто на процес створення нового оператора. Бачення менеджменту «Нафтогазу» та Кабміну розійшлося в питанні, чи потрібно
включати ПСГ до переліку майна, що передається. Виконуючи «уточнення
переліку» (п.5 додатку до плану передачі), «Нафтогаз» подав перелік активів
без сховищ, що, відповідно до позиції Міненерговугілля, відрізняється від
схваленого протокольним рішенням уряду та не є узгодженим із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, як того вимагає п.4 постанови № 496
від 1 липня 2016 року. Це дало міністерству підстави заявити, що такими діями «Нафтогаз» «фактично саботує виконання план «анбандлінгу»63, у результаті чого може бути зірвано весь процес реструктуризації.
Зі свого боку, «Нафтогаз» повідомив64, що до сих пір не одержував переліку активів для передачі, відтак компанії «невідомо про затвердження або
не затвердження такого переліку Секретаріатом Енергетичного Співтовариства». Оперативною реакцією «Нафтогазу» на весь цей перебіг подій можна вважати рішення про створення ним філії «Укртрансгазу» з функціями
оператора ГТС65. В офіційному прес-релізі66 НАК стверджував, що отримав
схвалення Секретаріату Енергетичного Співтовариства на цю внутрішню
реструктуризацію. На додачу, керівництво «Нафтогазу» оголосило тендера
на інвестиційно-банківські послуги, який виграла Rothschild S.p.A.67.
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Серія відставок незалежних членів наглядової ради «Нафтогазу» тільки підігріла конфліктну ситуацію. І Ч.Проктор, який склав повноваження 30 вересня, й останні незалежні директори наглядової ради – П.Ворвік та М.Річардс,
які заявили про своє звільнення 19 вересня68, основними причинами відставки назвали відсутність належної підтримки реформи корпоративного
управління з боку Кабміну та втручання уряду в діяльність «Укртрансгазу»
та «Укргазвидобування»69. З 1 жовтня наглядова рада «Нафтогазу» втратила
дієздатність.
За оцінкою директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства
Я.Копача70, не всі дії Кабміну були продумані, а деякі з них свідчать про невиправдане бажання «зберегти контроль за активами з транспортування і
зберігання, в порушення зобов’язань України». Він також застеріг від внесення «МГУ» до переліку об’єктів державної власності, що не підлягають
приватизації (законопроект №6778), яке унеможливить залучення зовнішніх інвестицій на підтримку та розвиток ГТС.
Міненерговугілля, в свою чергу, оприлюднило проект постанови71, що затверджує заходи з передачі активів і майна «МГУ» після рішення Стокгольмського арбітражу, Примірний договір на господарське відання газотранспортною системою, підземними газосховищами та іншим майном, а
Міненерговугілля – органом управління цим державним майном. У жовтні
2017 року стало також відомо про результати роботи урядової міжвідомчої комісії з розслідування причин невиконання НАКом плану «анбандлінга»: крім притягнення до дисциплінарної відповідальності членів правління
«Нафтогазу»72, Кабміну було запропоновано повноваження прямого управління ПАТ «Укртрансгаз», для чого необхідно внести до статуту НАК.
Таким чином, конфлікт між урядом і керівництвом «Нафтогазу» щодо шляхів реформування компанії триває. У «Нафтогазі», як запоруку подальшої
успішної діяльності73, воліють зберегти вертикальну інтеграцію і залишити
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під контролем всі види діяльності74, крім оператора ГТС. Натомість, уряд наполягає на повному відокремленні операторів ГТС і сховищ в окремі компанії (за постановою №49675), вважаючи, що без цього кроку неможливо
провести демонополізацію ринку і забезпечити конкуренцію постачальників для населення.
Наприкінці року, у тому числі під тиском зовнішніх сил, у цьому напрямку
намітився прогрес. 15 грудня набули чинності повноваження нового складу наглядової ради «Нафтогазу» (затвердженого розпорядженням уряду
№892-р76): незалежними членами обрано К.Споттісвуд (Великобританія),
Б.Лескуа (Франція), А.Хохштайна (США), С.Хейсома (Канада), представниками держави є В.Демчишин, В.Кудрицький та С.Попик. Радником з питань
управління процесом «анбандлінгу»: за результатами тендеру стала компанія
PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. (Польща)77.
З метою виконання оголошеної урядом процедури пошуку та відбору закордонних партнерів для спільного управління ГТС України78, Кабміном було
прийнято рішення створити робочу групу (постанова №100579) та провести
попередні консультації з іноземними операторами ГТС, що відповідають вимогам Закону «Про ринок природного газу», для визначення умов конкурсу
щодо залучення одного чи кількох партнерів до «МГУ». Офіційне запрошення до консультацій було оприлюднено на урядовому порталі 28 грудня 2017
року80.
Інтерес до співпраці у використанні потужностей української ГТС вже висловили такі оператори як Snam S.p.A. (Італія) та Eustream a.s. (Словаччина)81,
Gasunie (Нідерланди) і GRTgaz (Франція)82, з якими «Нафтогаз» протягом
2017 року підписав меморандуми про взаєморозуміння.
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Питання газорозподільних систем (ГРС)
Зусилля уряду та депутатів були зосереджені в тому числі на пошук концепції, що забезпечить виконання закону «Про ринок природного газу» в частині
платного користування державними ГРС.
Ухваливши 21 лютого постанову №9583, уряд вжив заходів для забезпечення переходу на платне користування державними ГРС або їх складовими
на правах оренди після того, як буде прийнято зазначений закон. Органом
управління ГРС, власником яких є держава, визначено Міненерговугілля,
операторів зобов’язано укласти нові угоди на експлуатацію газових мереж
(з набранням чинності з 1 квітня 2017 року), а Міненерговугілля, разом з Фондом держмайна України – до 1 грудня 2017 року здійснити інвентаризацію
ГРС, що обліковуються на балансі операторів, а до 31 грудня 2018 року – їх
паспортизацію.
Вже у березні Кабінет Міністрів вдосконалив Примірний договір експлуатації газорозподільних систем або їх складових (постанова №18884), врегулювавши питання приймання-передачі майна, строк дії договору та підстави
для його припинення, термін плати за експлуатацію ГРС перенесено на
25-е число наступного місяця. Тим часом, Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження85 щодо рішення Кабміну (постанова №770 від
20.09.201286), на підставі якого свого часу було підписано досі чинні договори про передачу державних ГРС у господарське відання приватним облгазам на безкоштовній основі87.
За результатами розгляду Верховною Радою законопроектів про особливості справляння орендної плати за використання державних ГРС, на доопрацювання відправлено урядовий законопроект №555888, паралельно
знято з розгляду альтернативний законопроект №5558-1. Законопроект
№ 6314 пропонує покласти весь комплекс обов’язків з їх експлуатації на
державного оператора ГРС, визначеного урядом, інша ініціатива (№658389)
прагне встановити, що ГРС може перебувати лише в державній або комунальній власності.
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Новим урядовим законопроектом №671690 передбачено зняти заборону
на передачу в концесію та оренду ГРС, власником яких є держава, для чого
змінити відповідні положення законів «Про трубопровідний транспорт» та
«Про оренду державного та комунального майна». У разі схвалення такого варіанта, пропонованого Мінекономрозвитку, держава зможе визначати
спосіб використання державних ГРС у комерційних цілях на договірних засадах та одержувати за це плату.

Висновок
Реформування правового поля газового сектора відчутно загальмувалося. У цій царині заслуговують на увагу ухвалення змін до законів щодо
індивідуального обліку та запровадження стимулюючого податкового
режиму для видобутку газу з нових свердловин.
Попри пропозиції та експертну допомогу з боку Секретаріату Енергетичного Співтовариства, уряд не ухвалив змін до Положення з покладення спеціальних обов’язків (ПСО), що спричинило процедуру вирішення
спору та заморозило неконкурентний стан цього сегменту ринку.
Просування реформи «Нафтогазу» («анбандлінга») не тільки буксує,
а й перейшло у площину публічного конфлікту – кардинально різним є
бачення уряду і менеджменту компанії щодо переліку активів, матеріально-технічних та інших ресурсів, які слід буде передати ПАТ «Магістральні газопроводи України» як новому оператору ГТС. Новий склад
наглядової ради «Нафтогазу» має докласти зусиль, аби подолати ці
протиріччя.
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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)
Регламент 715/2009 (Третій енергетичний пакет) 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 об’єднання операторів ENTSOG).

Наслідком розвитку газового ринку 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,
Trafigura, Socar та інші).
Активізувалися спроби унормувати покращення умов співробітництва України та Євросоюзу в галузі спільного використання української газової інфраструктури. Для розширення можливостей співпраці з європейськими
компаніями у зберіганні газу ПАТ «Укртрансгаз» зареєстрував у ДФС «митний склад» на базі 10-и газосховищ91. Режим «митний склад» надає міжнародним трейдерам змогу зберігати природний газ в ПСГ без розмитнення
більше 1000 днів. Першими такою можливістю скористалися швейцарська
Trafigura Sarl та чеська MND92. Щоправда газ, збережений в режимі «митного складу», через високий рівень тарифів на вихід з ГТС України, вигідно
використовувати лише всередині країни, і ця ситуація не зміниться, допоки
не будуть змінені тарифи.
Що стосується тарифного регулювання, за прийнятим у березні рішенням
НКРЕКП (постанова № 34893), з 1 квітня 2017 року встановлено окремий тариф на точці входу в ГТС для компанії-постачальника газу і окремий – на
точці виходу з ГТС – для його покупця. Рішенням самого Регулятора від
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10 квітня скасовано нові тарифи для всіх суб’єктів ринку, крім газовидобувних компаній, які опинилися у невигідній ситуації подвійної тарифікації. 27
квітня рішенням Окружного адміністративного суду Києва94 повністю зупинено дію постанови № 348.
З метою підвищити результативність дії Кодексу ГТС, НКРЕКП ухвалила постанову №61595 про внесення змін, спрямованих на оптимізацію взаємодії
оператора ГТС і добувачів газу, зокрема у частині встановлення віртуальних
точок входу/виходу до ГТС і вдосконалення (полегшення) вимог до фінансового забезпечення послуг балансування системи.
НКРЕКП оприлюднила проект постанови про зміни до Типового договору
зберігання (закачування, відбору) природного газу96, покликані удосконалити умови договору таким чином, щоб заохотити європейських партнерів до
використання українських ПСГ. Основні зміни стосуються можливості залучати міжнародні арбітражні інституції для захисту прав нерезидентів, у разі
співпраці з ними на об’єктах зберігання газу.
З урахуванням рекомендацій щодо впровадження передових європейських
практик у зберіганні газу, вироблених у ході робочої зустрічі представників
НКРЕКП з представниками експертної місії TAIEX, за підтримки Єврокомісії,
а також за результатами консультацій із суб’єктами газового ринку, НКРЕКП
було внесено зміни до Кодексу газосховищ, Типового договору зберігання
природного газу та Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги
зберігання (постанова № 68997).
Внесений наприкінці 2016 року законопроект щодо змін до Митного кодексу
(№ 5627) передбачає запровадження митних декларацій, що відповідають деклараціям ЄС, для здійснення процедури спільного транзиту під час торгівлі товарами
між Україною та договірними сторонами Конвенції про єдиний режим транзиту.
Крім того, під час 19-го саміту Україна-ЄС українська сторона запропонувала створити на базі української ГТС міжнародний консорціум98, визначивши
умови його функціонування на міжнародному форумі, який за згодою сторін
буде проведений вже на початку 2018 року99.
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З метою забезпечити входження України до об’єднаного газового ринку
Енергетичного Співтовариства, заходи з реформування національного законодавства Україна доповнює участю в міжнародних ініціативах.
Однією з таких засадничих ініціатив є польсько-український газовий хаб на
ґрунті відповідної інфраструктури, значна частина якої наявна100, а важливим додатковим елементом може стати інтерконектор «Україна-Польща»101.
17 лютого 2017 року «Укртрансгаз» організував зустріч102 з потенційними замовниками послуг з транспортування газу на потужностях інтерконектора,
аби спільно з оператором ГТС Польщі (GAZ-SYSTEM) оцінити інтерес у проведення спільної процедури Open Season. Для прийняття остаточного інвестиційного рішення про початок фінансування проекту польській стороні
(GAZ-SYSTEM) необхідно ринкове підтвердження попиту на нові потужності
та підписання відповідних довгострокових договорів на їх використання з
учасниками ринку.
Керівництво ПАТ «Укртрансгаз» вбачає можливість103 уже за 5 років, спільно з Польщею, запустити на базі хаба ринок газу для країн Центральної та
Східної Європи, що забезпечило би їм змогу диверсифікувати поставки та
закуповувати газ на цьому хабі за нижчою вартістю, ніж у Західній Європі.
Заступник міністра енергетики Польщі М. Куртика передбачив, що запорукою запуску повноцінного хаба стане доступ до газу з різних напрямків (не
тільки з Росії): через LNG-термінал, «Північні ворота» (проект газопроводу з
Норвегії до Польщі), «низку інтерконекторів, які об’єднають Польщу з країнами Центральної Європи та з Україною».
ПАТ «Укртрансгаз» продовжує впроваджувати європейські практики на точках з’єднання з країнами-членами ЄС, забезпечуючи вільний та недискримінаційний доступ для всіх учасників газового ринку до газотранспортних магістралей. Так, «Укртрансгаз», разом з оператором польської ГТС GAZ-SYSTEM
S.A., вирішили з 1 вересня 2017 року збільшити потужність транспортування
в напрямку України104, в результаті чого річна технічна потужність зросте на
0,5 млрд кубометрів. Крім того, ПАТ «Укртрансгаз» та оператор румунської
ГТС SNTGN Transgaz SA готують до підписання угоду про взаємодію щодо

100

До українських ПСГ закачують 14-17 млрд кубометрів газу, за їх загальної потужності у 30 млрд кубометрів
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точки з’єднання «Медіашу Ауріт - Теково»105, через яку природний газ постачається споживачам Румунії. Оператори провели консультації з учасниками
ринку щодо бізнес-правил на зазначеній точці з’єднання106. Консультації з
учасниками ринку щодо угод про взаємодію провели також оператори ГТС
України та Молдови.
Для досягнення реальної диверсифікації поставок газу уряд України готовий взяти участь у проекті формування нового газового коридору «Хорватія – Угорщина – Україна»107. Проект буде використовувати потужності LNGтермінала на хорватському узбережжі та потенційно передбачає не тільки
організацію постачання газу, а й можливе об’єднання газотранспортних
систем трьох країн.
Україна та ЄС розпочали новий спільний проект108, у результаті якого має
бути вироблена оптимальна модель реформування газосховищ України.
Установче засідання відбулося 12 липня 2017 року за участі представників
«Нафтогазу», «Укртрансгазу», «МГУ», Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Секретаріату Енергетичного Співтовариства та міжнародних консультантів. Проект, що має на меті прогнозування попиту на послуги ПСГ на 20 років
і вивчення перспектив використання українських газосховищ на європейському ринку зберігання газу, фінансує ЄС, а його реалізацію покладено на
консорціум, до складу якого увійшов французький оператор ПСГ (Storengy)
та міжнародна юридична фірма (CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang).
За даними ЗМІ109, наразі тривають перемовини про передачу в лізинг італійській компанії Snam та словацькій Eustream частини української ГТС. Президенту та уряду запропоновано на розгляд спільно розроблений варіант
транзиту через ГТС України, Словаччини та Австрії до входу в ГТС Італії. Можливості участі у проектах модернізації газових сховищ і ГТС України обговорювалися також у ході зустрічі між Президентом і гендиректором французької енергетичної групи ENGIE І.Кошер110.
Наявність довіри новому українському оператору є ключовою умовою успіху таких перемовин і потенційного партнерства.
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28 березня Газова група Енергетичного Співтовариства схвалила проект
стратегії становлення функціонуючих газових ринків Енергетичного Співтовариства і посилення загальноєвропейської інтеграції ринку газу до 2020
року111. Відповідний документ (Energy Community Gas Action 2020112) містить
сукупність правових, ринкових та інфраструктурних заходів, націлених на
подолання недоліків існуючої системи взаємодії газових інфраструктур і
ринкових структур для досягнення більшої ліквідності, конкуренції, диверсифікації та безпеки постачання в регіоні країн Енергетичного Співтовариства.

Висновок
Майбутнє українського транзиту та ГТС у цілому залежатиме від успіху/неуспіху залучення європейських партнерів до управління газотранспортними активами України. Наслідком відсутності єдиної позиції керівництва країни щодо визначення нового оператора ГТС може стати
відлякування потенційних європейських партнерів та врешті-решт
упущення шансу залучити їх до управління ГТС, без чого зберегти транзитний статус України дуже проблематично.
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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)
Директива 2004/67/EC вимагає визначити загальну, прозору і недискримінаційну політику із безпеки постачання, сумісну з вимогами конкурентного
ринку, а також визначити ролі та обов’язки учасників ринку для здійснення
необхідних процедур. Уряд має визначити мінімальні стандарти безпеки постачання газу, яких повинні дотримуватися гравці ринку, підготувати і оновлювати план надзвичайних заходів на національному рівні, визначити категорію «вразливих споживачів» та забезпечити їм належний рівень захисту,
налагодити взаємодію з Єврокомісією та іншими зацікавленими сторонами,
визначити категорію «вразливих споживачів».

На виконання ст. 7 Закону «Про ринок природного газу» та ст. 29 Договору
про заснування Енергетичного Співтовариства, у червні Міненерговугілля
офіційно оприлюднило Звіт за 2016 рік про результати моніторингу безпеки
постачання природного газу, а також вжиті або заплановані заходи щодо
цих питань113. Звіт розроблено, за участі фахівців ПАТ «Укртрансгаз», під час
підготовки документа використано результати співпраці з Інститутом енергетики і транспорту Спільного дослідницького центру (JRC-IET) Європейської
Комісії в рамках проекту «Вдосконалення законодавства України у сфері
безпеки постачання природного газу».
За даними спеціального звіту Енергетичного Співтовариства про стан інтеграції газового ринку, підготовленого до засідання Групи високого рівня
CESEC 28 вересня114, Україною прийнято всі акти вторинного законодавства
у сфері безпеки постачання газу.
31 травня Трибунал Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм виніс рішення за першим позовом в об’єднаному арбітражному провадженні
між «Нафтогазом» і «Газпромом» стосовно контракту на постачання газу
до України від 2009 року. За повідомленням «Нафтогазу»115, суд «… повніс-
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тю відхилив вимогу Газпрому щодо застосування принципу «бери або плати», а також задовольнив вимогу «Нафтогазу» про перегляд контрактної
ціни з урахуванням ринкових умов». Окрім зазначеного, «Нафтогазу» повною мірою скасовано також заборону реекспортувати природний газ. 22
грудня арбітраж визнав недійсними кабальні положення контракту116, привівши його у відповідність до ринкових європейських стандартів, а саме повністю відхилив вимоги «Газпрому» за положенням «бери або плати» на
суму 56 млрд дол. в 2009-2017 роках. Також «Нафтогаз» домігся зменшення
обов’язкового річного обсягу купівлі газу до 5 млрд кубометрів. Загалом рішення відкриває шлях до відновлення закупівель російського газу на ринкових умовах, що будуть комерційно вигідними.
Затверджені урядом настанови, спрямовані на забезпечення стабільної роботи енергосистеми під час осінньо-зимового періоду 2017/2018 років (розпорядження № 410-р117), були успішно виконані. Так, на початок опалювального сезону в Україні у сховищах було накопичено 16,97 млрд кубометрів
газу118 (за планом уряду на 1 листопада 2017 року «Укртрансгаз» мав акумулювати 17 млрд кубометрів). Таким чином, з 22 березня 2017 року, коли були
зафіксовані найменші запаси газу, сховища поповнилися більш як на 8,87
млрд кубометрів, що перевищує показник 2016 року більш ніж на 45%.
У грудні Міненерговугілля оприлюднило проект постанови КМУ про затвердження розміру страхового запасу природного газу на 2018 рік119, якою передбачено 0% запасу від планових обсягів поставки на наступний місяць
за звичайних умов, та 10% - за умов кризової ситуації). Таким чином, рівень
страхового запасу у порівнянні з 2017 роком, не змінюється.
Як свідчать оперативні дані «Укртрансгазу»120, незважаючи на уже традиційне недотримання ПАТ «Газпром» контрактних тисків на вході в українську
ГТС121 протягом усього року, транзит газу до Європи виконувався у повному
обсязі та за підсумками 2017 року перевищив обсяг 2016-го року на 13,7%
(сягнувши рекордних 93,5 млрд кубометрів).
Однією з основних загроз транзитній ролі України залишається намагання

116

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/2CC9979EB3128BFCC22581FE0041B1C3
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http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250076520
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http://utg.ua/utg/business-info/live.html
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http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245260778&cat_id=35082
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http://utg.ua/utg/media/news/2018/01/results-2017.html
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http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/81B247FC18EA8444C22581C500240D23?OpenDocument&year=2017&month=10&nt=
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російського монополіста ПАТ «Газпром» побудувати другу гілку газопроводу
– «Північний потік-2» (за умови реалізації цього проекту по дну Балтійського
моря в обхід України частка російського газу в Європі може зрости до 80%122).
Україна та ЄС, як неодноразово підкреслював віце-президент Єврокомісії з
питань Енергетичного Союзу М. Шевчович123, мають спільну позицію: «Північний потік-2» не має замінити транзит газу через Україну.
У березні «Нафтогаз» звернувся до Європейського суду справедливості з
позовом проти Єврокомісії124, в якому вимагає скасувати її рішення від 28
жовтня 2016 року про дозвіл для «Газпрому» збільшити використання потужностей газопроводу OPAL та обсяги прокачування «Північним потоком-1». Як
аргумент НАК зазначав, що ухвалення рішення без консультацій з Україною
порушує статтю 274 Угоди про асоціацію, а також зобов’язання ЄС за Договором до Енергетичної Хартії та Договором про заснування Енергетичного
Співтовариства. Перед цим «Нафтогаз» звертався до суду із запитом на долучення до справи за позовом компанії PGNiG Supply&Trading125.
На початку літа Єврокомісія зажадала від Ради ЄС мандата на перемовини
з Російською Федерацією для прояснення ключових принципів функціонування газопроводу «Північний потік-2» і його впливу на безпеку постачання
газу до Європи126. Тоді ж, як повідомляли ЗМІ127, «Газпром» та європейські
компанії уклали угоду про дефіцитне фінансування проекту128, на випадок
недостатнього залучення коштів (сума кредиту за угодою – до 6,65 млрд
дол., але не більш ніж 70% від загальних витрат, що оцінюються в 10 млрд
євро). Необхідність цієї угоди, з нашого погляду, певною мірою зумовлена
оприлюдненим 30 травня рішенням Стокгольмського арбітражу у спорі «Нафтогазу» і «Газпрому».
Разом з тим, на нинішні перспективи реалізації проекту впливають також
позиції низки країн-членів ЄС та санкції США, які за законом «накладають
на тих, хто інвестує чи підтримує будівництво російських енергетичних експортних газопроводів»129. Саме в такому ключі діють послідовні супротив-
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1571_en.htm
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http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN18X0QI-ORUBS
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Партнерами ПАТ «Газпром» за проектом «Північний потік-2» є компанії Uniper, Royal Dutch Shell, Engie, OMV і Wintershall.
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http://www.dw.com/en/donald-trump-signs-russia-sanctions-bill-into-law/a-39941337
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ники проекту в Європі, у тому числі Польща, країни Балтії та Данія. Через
заперечення з боку Данії вже сьогодні постала загроза зміни маршруту та
відкладення початку будівництва130.
Останнім акордом, що наразі окреслює ситуацію з боку ЄС, стала пропозиція Єврокомісії поширити правила внутрішнього енергоринку на морські газопроводи131. Згідно з поправками до Директиви 2009/73/EC, які пропонує
ухвалити Єврокомісія132, всі без винятків газопроводи з імпорту газу мають
відповідати правилам ЄС, за якими: вони не повинні безпосередньо надаватися постачальникам газу, мають експлуатуватися з однаковим ступенем
прозорості, за недискримінаційними тарифами та бути доступними іншим
операторам (третім особам – щонайменше 10% від потужностей). Таким
чином Єврокомісія зможе гарантувати, принаймні, частковий контроль
над управлінням російським газопроводом «Північний потік-2», у разі його
успішного будівництва.

Висновок
Україною прийнято всі акти вторинного законодавства у сфері безпеки постачання газу та досліджено можливі сценарії кризових ситуацій
за методологією та стандартами ЄС. Водночас, якщо вчасно не буде
втілено низку «рятівних» ідей, таких як забезпечення біржової торгівлі
газом (організація хаба) та практичне залучення іноземних партнерів
до управління ГТС, Україна ризикує втратити шанс зберегти свій статус транзитної держави та уникнути багатьох загроз.

130

https://www.platts.com/latest-news/natural-gas/milan/nord-stream-2-natural-gas-link-concedes-possible-26836477
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ДИРЕКТИВА 2009/72/EC ЩОДО ЗАГАЛЬНИХ ПРАВИЛ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТА ТАКА, ЩО СКАСОВУЄ ДИРЕКТИВУ
2003/54/ЄС (СТ.269, 273, 274 ГЛАВА 11, РОЗДІЛ IV УА)
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.

13 квітня 2017 року було прийнято Закон «Про ринок електричної енергії»133.
В Законі враховані вимоги щодо зобов’язань України за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства та Угодою про асоціацію; сам Закон
спрямований на імплементацію acquis communautaire у сфері енергетики.
Документ було узгоджено з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства
та основними донорами і підписано Президентом 8 червня.
Нова модель ринку передбачає, що балансуючий ринок та ринок допоміжних послуг, ринок “на добу наперед” та внутрішньодобовий ринок, двосторонні договори починають діяти з 1 липня 2019 року. При цьому балансуючий ринок, ринок “на добу наперед”, внутрішньодобовий ринок та двосторонні договори запроваджуються одночасно. Для побутових споживачів
ринок відкриється у 2020 році.
Для впровадження нової моделі ринку електроенергії необхідно здійснити
заходи, які можна розділити на чотири групи: законодавчі, організаційні, фінансові, технічні (технологічні). 19 липня 2017 року Кабінет Міністрів схвалив
План організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону, але лише 9 серпня 2017 року, тобто майже через чотири місяці
після прийняття Закону, уряд прийняв рішення про створення Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енер-

133

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2019-19
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гії. Створено Проектний офіс, який разом з Регулятором, НЕК «Укренерго» та
ДП «Енергоринок» опрацьовує механізми впровадження нового ринку.
Після розблокування роботи, НКРЕКП 27-29 грудня 2017 року прийняла для
обговорення проекти Правил ринку, Правил ринку «на добу наперед» та
внутрішньодобового ринку; Правил роздрібного ринку електричної енергії,
Кодекси системи передачі та розподілу тощо. Розпочата, хоча і з запізненням, корпоратизація ДП НЕК «Укренерго», створені філії ДП «Енергоринок»:
Оператор ринку та Гарантований покупець.
Регулятор також прийняв низку постанов, що стосуються ліцензування діяльності учасників ринку: оператора ринку; діяльності з виробництва електричної енергії; діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської
діяльності); діяльності з постачання електричної енергії споживачу; діяльності з розподілу електричної енергії; діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця; діяльності з оптового постачання електричної енергії.

Висновок
Закон України «Про ринок електричної енергії» прийнято у квітні, але
його виконання почалося лише із серпня 2017 року з певним запізненням, що може призвести до відставання від вказаних термінів у реформі. Основні завдання впровадження Закону – створення правового
поля на рівні вторинного законодавства, організаційно-технічні заходи, моделювання економічної моделі, розвʼязання боргів, сертифікація
ОСП, створення інфраструктури нового ринку, розділення обленерго
та інше. У 2018 році доведеться зосередитися не тільки на прийнятті
Правил ринку, Правил ринку на добу наперед, Кодексів тощо, але і на навчанні фахівців.
Майже півторамісячна відсутність кворуму НКРЕКП не дозволила вчасно прийняти низку нормативно-правових актів нового ринку та розпочати широке обговорення проектів кодексів та правил. Бажання Регулятора прийняти за три дні до кінця року майже 200 рішень, серед яких
значна частина стосується саме регуляторних актів для нового ринку,
може суттєво вплинути на їх якість і не дозволити провести реальне,
а не формальне обговорення.
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РЕГЛАМЕНТ 714/2009/EC ПРО УМОВИ ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ ТРАНСКОРДОННОГО ОБМІНУ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ЕНЕРГІЄЮ ТА ЯКИЙ СКАСОВУЄ РЕГЛАМЕНТ 1228/2003 (СТ.270-271, ГЛАВА 11, РОЗДІЛ IV УА)
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.

З травня 2017 року змінилися правила проведення аукціонів, і тепер вони
проводяться ДП «НЕК «Укренерго» на електронній аукціонній платформі
Damas, за допомогою якої можна взяти участь в аукціоні та отримати доступ
до пропускної спроможності міждержавних електромереж.
Законом «Про ринок електричної енергії» передбачено проведення спільних (скоординованих) аукціонів на 2019 рік щонайменше із сусідніми системними операторами зони ENTSO-E.
В кінці серпня та на початку вересня 2017 року ДП «НЕК «Укренерго» підготувало та направило НКРЕКП пакет із п’яти проектів документів відповідно до вимог прийнятого Закону, які регулюють взаємовідносини учасників
ринку електричної енергії на перехідному етапі до впровадження спільних
(скоординованих) аукціонів, а саме:
 Методика

визначення доступної пропускної спроможності міждержавних
електричних мереж ОЕС України;134

 Правила управління обмеженнями та Порядок проведення розподілу про-

пускної спроможності міждержавних перетинів;135
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 Примірний договір про доступ до пропускної спроможності міждержавних

перетинів;136
 Структура розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів;

Методи управління обмеженнями міждержавних перетинів.
6 жовтня 2017 року НКРЕКП опублікувала на своєму сайті перші три документа для збору і прийняття зауважень та пропозицій, однак прийняти їх не
встигла у зв’язку із відсутністю кворуму з листопада 2017 року.
Секретаріат Енергетичного Співтовариства порушив справи проти України
в частині недотримання відповідних правил, а саме про недотримання НЕК
«Укренерго» як оператором системи передачі Правил проведення аукціонів, затверджених НКРЕКП і пов’язаних з розподілом транскордонних потужностей. За інформацією Міненерговугілля, Секретаріат Енергетичного
Співтовариства ініціював процедуру врегулювання цих спорів. Станом на 1
січня 2018 року, відбуваються аукціони на транзит, на імпорт аукціони будуть розпочаті після того, як запрацює нова модель ринку.

Висновок
Необхідно завершити корпоратизацію ДП «НЕК «Укренерго» у такий
спосіб, щоб воно мало можливість отримати ліцензію ОСП та розпочати підготовчу роботу для впровадження нового ринку електроенергії
та продовжило роботу з інтеграції з ENTSO-E.
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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.

У квітні ДП «НЕК «Укренерго» провело публічне обговорення та подало на затвердження НКРЕКП План розвитку Об’єднаної енергетичної системи України
(ОЕС України) на 2017-2026 роки. На найближчі роки план включає реалізацію
низки технічних заходів з підготовки до інтеграції з ENTSO-E, розвиток телекомунікаційної мережі та впровадження систем автоматичного регулювання частоти
і потужності, комплексну реконструкцію підстанцій 220 кВ і вище з повною заміною фізично і морально зношеного основного і допоміжного обладнання137.
В лютому уряд України отримав спільну позику в сумі 378,425 млн дол. від
МБРР та Фонду чистих технологій. Частина цих коштів буде використана для
здійснення платежів за консультаційним контрактом, який включає в себе
розробку рекомендацій і документів щодо впровадження корпоративного
управління в ДП «НЕК «Укренерго»138.
16 травня «Укренерго» та компанія Elia Grid International (EGI) підписали меморандум про партнерство, за яким Elia Group стане ключовим партнером
Укренерго в процесі синхронізації ОЕС України з ENTSO-E139.

137

https://ua.energy/majbutnye-ukrenergo/plan-rozvytku-oes-ukrayiny/
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6 вересня між «Укренерго» та Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW, Німеччина) було підписано ряд фінансових угод на надання грантових коштів із
«Фонду досліджень та консультацій» Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) для фінансування консультаційних послуг за спільними з KfW проектами з модернізації обладнання підстанцій, забезпечення надійності роботи магістральних електромереж
та енергопостачання споживачів, підвищення енергоефективності шляхом
зменшення технологічних втрат в мережах140.
21 листопада між Міненерговугілля та корейськими компаніями KEPCO та
KOTRA був підписаний Меморандум щодо співпраці в сфері електроенергетики, зокрема за напрямками: обмін інформацією про сферу електроенергетики кожної країни; обмін технологіями в сферах Smart Grid, AMI
(розширені інфраструктурні вимірювання), SCADA (контрольне управління
та збір даних), управління відключеннями та інших; співробітництво щодо
скорочення втрат енергії при її передачі та розподілі141. Дане співробітництво має посприяти створенню концепції «розумних мереж» в Україні
та підготовки плану заходів з реалізації Енергетичної стратегії України до
2035 року.

Висновок
На рівні оператора системи передачі (НЕК «Укренерго») приймаються
необхідні заходи щодо гарантованого та безперебійного енергопостачання. Але Міненерговугілля не приймає у балансі імпорт електричної
енергії, що знижує конкуренцію на ринку генерації.
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РИНОК ВУГІЛЛЯ (СТ.339, ГЛАВА 1, РОЗДІЛ V УА)
Сторони обмінюються інформацією і досвідом, а також надають відповідну
підтримку процесу регуляторних реформ, який включає реструктуризацію
вугільного сектору (енергетичного, коксованого та бурого вугілля) з метою
підвищення його конкурентоспроможності, безпеки шахт і гірників, а також
послаблення негативного впливу на навколишнє середовище, при цьому
враховуючи регіональний та соціальний вплив. З метою підвищення ефективності, конкурентоспроможності та стабільності процес реструктуризації
має охоплювати всі етапи вугільного виробництва, зокрема від видобутку
через виробництво і збагачення до оброблення й утилізації відходів вугільного виробництва та їх спалювання.

Реформування вугільного сектору
12 квітня 2017 року була прийнята постанова Кабінету Міністрів №266 «Про
внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості»142,
яка мала на меті оптимізувати та прискорити процес ліквідації збиткових
вугледобувних підприємств, оскільки передбачає можливість фінансування
процесу підготовки збиткових шахт до ліквідації без створення нових юридичних осіб143.
Міненерговугілля вбачає подолання кризи через оптимізацію структури вугледобувних підприємств та інших державних підприємств вугільної промисловості144. 24 травня розпорядженням № 733-р урядом схвалено Концепцію
реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 2020145, а
також затверджено план по її реалізації.146 Основні заходи будуть спрямовані на збільшення власного видобутку вугілля, зведення до нуля залежності
від антрацитової групи вугілля, проведення реструктуризації боргів вугільних підприємств та досягнення беззбитковості шахт, підвищенням відповідальності керівників вугільних підприємств за дотримання умов праці шахтарів та ведення фінансово-господарської діяльності147.
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Також, в 2017 році створено міжвідомчу робочу групу з питань врегулювання кризових ситуацій у вугільній промисловості148, а 6 грудня урядом схвалено проект розпорядження про створення державного підприємства «Національна вугільна компанія»149. За інформацією Міненерговугілля150, планується розроблення «комплексної Програми роботи вугледобувних підприємств
на період до 2020 року з визначенням переліків перспективних та неперспективних шахт, що підлягають ліквідації». 27 грудня 2017 року премʼєрміністр В.Гройсман дав доручення Міненерговугілля протягом перших трьох
місяців 2018 року розробити та подати на розгляд Кабміну детальний план
розвитку державного вугільного сектору.151
Також, важливим для розвитку сектору стало прийняття 18 серпня нової
Енергетичній стратегії України до 2035 року152, в якій окреслено основні цілі:
оптимізація структури державних підприємств та покращення їх економічних та технічних показників; перехід на самоокупний видобуток з переорієнтуванням державної підтримки на охорону праці, захист навколишнього
природного середовища та реструктуризація вугільної галузі; збільшення
видобутку енергетичного вугілля153.

Стан вугільного сектору у 2017 році
На початку 2017 року відбулось блокування постачання вугілля з тимчасово непідконтрольних територій України 154, що спричинило дефіцит
антрацитового вугілля. З метою забезпечення стабільної роботи енергосистеми та мінімізації витрати антрацитового вугілля на ТЕС155, 15 лютого уряд схвалив проект розпорядження “Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії” 156. Таким чином, з 17
лютого 157 на ринку електроенергії впровадилась ручна система управління, що дало змогу максимально навантажити ті ТЕС, які працювали
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на газовому вугіллі і зменшили навантаження на ті блоки, які працювали на антрациті158. Надзвичайні заходи на ринку електричної енергії
діяли до 17 липня159.
Блокування постачання вугілля відносилось до питань національної безпеки, тому, 16 лютого РНБО прийняла рішення «Про невідкладні заходи з
нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту
критичної інфраструктури»160, а Президент П.Порошенко указом № 37/2017
увів в дію дане рішення161. 1 березня Кабмін ухвалив постанову «Про затвердження Порядку переміщення товарів до району або з району проведення
антитерористичної операції»162, зокрема, даний порядок стосувався вугільної продукції.
Ряд українських підприємств у зоні АТО були незаконно конфісковані163,
зокрема, у березні компанія ДТЕК164 та «Донбасенерго»165 повідомили про
втрату контролю над вугільними шахтами і енергокомпаніями, розташованими на тимчасово неконтрольованій Україною території. Враховуючи дану
критичну ситуацію, 15 березня РНБО ухвалила рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні АТО, в тому числі і вугілля166, а
Президент указом № 62/2017167 увів у дію це рішення168.
Враховуючи рішення РНБО про припинення поставок антрациту із зони
АТО169 та необхідність забезпечення ТЕЦ паливом через імпорт вугілля,
НКРЕКП переглянула тарифи на теплову та електричну енергію, яка виробляється на ТЕС і ТЕЦ, у бік суттєвого збільшення. З метою економії та накопичення антрациту для проходження літнього максимуму, в квітні 5 із 6 ТЕС
за вказівкою диспетчерів НЕК «Укренерго» і відповідно до графіку навантажень, припинили виробництво електроенергії.
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Уряд намагався вирішити проблему, реалізуючи заходи по переоснащенню
ТЕС на спалювання вугілля газової групи та диверсифікацію поставок вугілля. Зокрема, протягом 2017 року було переведено на використання вугілля
газової групи енергоблоки № 2 і 5 Зміївської ТЕС170171 та №7-8 Придніпровської ТЕС172. Через зміни структури споживання палива генерацією, у другій
половині 2017 року виник дефіцит не тільки антрацитової групи вугілля, а
й газової173174. ПАТ «Центренерго» та ДТЕК намагаються подолати дефіцит
вугілля через імпорт. 20 грудня 2017 року постановою Кабінету Міністрів175
було продовжено ліцензування експорту антрациту. Ліцензії видаються за
погодженням з Міненерговугілля.
Після проходження літнього максимуму постало питання підготовки до опалювального сезону. За підрахунками НЕК «Укренерго» для цього необхідне
енергетичне вугілля обсягом 14 млн т, з якого 3,3 млн т складає антрацитова
група176. У період вересня-грудня накопичення вугілля на українських ТЕС та
ТЕЦ проходило із значним відставанням від графіку, затвердженого Міненерговугілля177. З метою забезпечення сталої роботи ОЕС України, 18 жовтня
уряд прийняв розпорядження №776-р «Про заходи щодо стабілізації роботи енергогенеруючих компаній теплових електростанцій»178, яке відкрило
додаткові кредитні лінії для енергогенеруючих компаній ТЕС для закупки
необхідного обсягу вугілля.
Протягом року тривало розслідування НАБУ щодо законності затвердження
в квітні 2016 року формули «Роттердам+»179,180. Тим часом, 29 вересня 2017
року набрала чинності «Методика формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на
теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках», затверджена постановою НКРЕКП181, що прив’язує індикативну ціну
вугілля до середніх цін ф’ючерсних котирувань енергетичної біржі European
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http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245212529&cat_id=35109

171

http://kharkivoda.gov.ua/news/87894

172

http://energo.dtek.com/media-center/press/shag-k-energonezavisimosti-dtek-pridneprovskaya-tes-vklyuchila-v-rabotuperevedennyy-na-ukrainskiy-ugol-energoblok-7/

173

https://www.youtube.com/watch?v=2QGyxnrHzro

174

http://ua.interfax.com.ua/news/general/446524.html

175

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1018-2017-%D0%BF

https://economics.unian.ua/energetics/2127904-v-ukrenergo-pidrahuvali-skilki-vugillya-potribno-ukrajini-na-osinno-zimoviy-period.
html
176
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http://www.mev.gov.ua/page/stan-nakopychennya-vugillya-na-skladah-tes-ta-tec
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/776-2017-%D1%80
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https://economics.unian.ua/energetics/2098469-formula-rotterdam-zastosovuetsya-nezakonno-sitnik.html

180

https://economics.unian.ua/energetics/2070296-nkrekp-pidozryuyut-u-zmovi-pri-zatverdjenni-formuli-rotterdam-plyus.html

181

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0991874-17/card4#History
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Energy Exchange AG, видань Platts та Argus. Методика враховує вартість
транспортування, калорійність та якісні характеристики182. На цьому фоні,
Міненерговугілля рекомендувало збільшити з 1 листопада ціни на вугілля газової групи для державних шахт183.
У 2018 році, відповідно до затвердженого Прогнозного балансу електроенергії ОЕС України, потреби у вугіллі для забезпечення виробництва електроенергії ТЕС та ТЕЦ встановлені у обсязі 26,6 млн т, у тому числі 4,9 млн т
антрацитових марок184.

Висновок
Через втрату контролю над вугледобувними підприємствами у зоні
АТО виник дефіцит вугілля антрацитової групи. Зменшити споживання дефіцитного вугілля намагались, реалізуючи заходи по переоснащенню ТЕС на спалення вугілля газової групи та вжиттям тимчасових
надзвичайних заходів, а також через імпорт. Серед важливих рішень
для виведення галузі з кризи – прийнята Концепція реформування та
розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року та схвалений
проект розпорядження про створення «Національної вугільної компанії», а також прийнята Енергетична стратегія України до 2035 року.
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0991874-17

183

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245246175

184

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250330745&cat_id=244277212
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Співпраця в атомній сфері, Ст.342, Глава 1, Розділ V УА

ДИРЕКТИВА РАДИ 2014/87/ЄВРАТОМ, ЯКА ВНОСИТЬ ЗМІНИ ДО
ДИРЕКТИВ 2009/71/ЄВРАТОМ, ЯКА ВСТАНОВЛЮЄ ДЛЯ СПІВТОВАРИСТВА ОСНОВИ З ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК
Завданням Директиви є встановлення засад підтримки і подальшого зміцнення ядерної безпеки та її регулювання, а також прийняття необхідних
заходів для того, щоб держави-члени ЄС затвердили відповідні національні
положення з метою забезпечення підвищеного рівня безпеки населення
і працівників від небезпечного впливу іонізуючих випромінювань, джерелом яких є ядерні установки. Директива застосовується до будь-якої ядерної установки для мирних цілей, що підлягає ліцензуванню.

Одна з головних вимог Директиви - це створення незалежного регулюючого органу ядерної та радіаційної безпеки та прийняття відповідної нормативної бази, що гарантуватиме його незалежність в прийнятті рішень,
так і не була реалізована у 2017 році. На кінець 2017 року в ДІЯРУ тривав
процесе з розробки проекту Закону про орган державного регулювання
безпеки використання ядерної енергії185.
24 січня набрав чинності наказ ДІЯРУ №201 від 09.12.2016 «Про внесення
змін до Вимог до внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС».186 З
метою імплементації положень Директиви, гармонізації із сучасними стандартами МАГАТЕ та документами WENRA, у 2017 році були прийняті:
 «Загальні

вимоги до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій» (затверджені наказом ДІЯРУ № 136 від 13.04.2017);187

«Вимоги до періодичної переоцінки безпеки енергоблоків атомних станцій» (затверджені наказом ДІЯРУ № 313 від 30.08.2017);188

185

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/385041

186

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1725-16

187

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0578-17

188

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1158-17
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 Вимоги до ризик-інформованого прийняття рішень з безпеки атомних
«
станцій» (затверджені наказом ДІЯРУ №443 від 01.12.2017);189
Відповідно до інформації ДІЯРУ190 та його звітів191, на кінець 2017 року на стадії погодження та доопрацювання знаходились такі проекти: «Вимоги до
структури та змісту звіту з аналізу безпеки АЕС», «Загальні положення безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу», «Вимоги до
проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки»,
«Загальні положення безпеки ядерних установок». У рамках реалізації заходів з імплементації положень Директиви, ДІЯРУ був розроблений «Національний звіт до першої тематичної партнерської перевірки за напрямом
«управління старінням»192.
Строк виконання заходу 189 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію (розпорядження КМУ від 17 вересня 2014 року № 847-р) сплив у листопаді 2016 року, а заходів з плану імплементації Директиви (розпорядження
КМУ від 18 лютого 2015 року № 110-р) – у грудні 2017 року. Оскільки реалізація
заходів виконувалась з відставанням та спираючись на те, що стаття 342
Угоди про асоціацію віднесена до таких, які не застосовуються Україною та
ЄС до виконання певних міждержавних процедур, ДІЯРУ звернулась до Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції з пропозицією про зміну строку виконання пункту 189 Плану до кінця 2018 року193.
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1535-17
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http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/category/325306
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http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/385041
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http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/381312
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ДИРЕКТИВА РАДИ 2013/59/ЄВРАТОМ, ЯКА ВСТАНОВЛЮЄ ОСНОВНІ
СТАНДАРТИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ВИНИКАЄ
ВІД ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ПРИПИНЯЄ ДІЮ ДИРЕКТИВ
89/618/ЄВРОАТОМ, 90/641/ЄВРОАТОМ, 96/29/ЄВРОАТОМ, 97/43/ЄВРОАТОМ ТА 2003/122/ЄВРОАТОМ.
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 небезДиректива стосується будь-якої ситуації планового, існуючого або надзвичайного опромінення, що пов’язане з ризиком впливу іонізуючої радіації.
Зокрема, Директива стосується виробництва, виготовлення, переробки, обробки, утилізації, використання, накопичування, зберігання, перевезення,
імпорту, та експорту 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.

13 лютого у Верховній Раді зареєстровано проект постанови194 про прийняття за основу проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів України у
сфері використання ядерної енергії» (№ 5550195). Станом на кінець 2017 року
парламентом не розглядався.
У рамках імплементації положень Директиви були прийняті:
 «Загальні

правила безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині» (затверджені наказом ДІЯРУ та МОЗ від 16.02.2017
№ 51/151)196;

194

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61130

195

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60744

196

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0636-17
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 «Вимоги

до адміністративного контролю майданчиків уранових об’єктів
в рамках обмеженого звільнення їх від регулюючого контролю» (затверджені наказом ДІЯРУ від 21.02.2017 № 60)197;

 «Про

затвердження Правил радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання в брахітерапії» (затверджений наказом ДІЯРУ
та МОЗ від 31.08.2017 № 316/998)198.

Також, відповідно до інформації ДІЯРУ та його звітів199, на кінець 2017 року
проект «Загальних положень радіаційної безпеки під час провадження діяльності з видобування та/або переробки уранових руд» готувався до подання на державну реєстрацію до Мінюсту. На стадії розробки знаходяться
«Основні вимоги радіаційної безпеки діяльності з джерелами іонізуючого
випромінювання», які розроблялися у рамках співробітництва із Норвезьким агентством з радіаційного захисту (NRPA).
У 2017 році ДІЯРУ провела додатковий аналіз положень Директиви 2013/59/
Євратом та дійшла висновку, що більшість питань не належать до її компетенції, а до компетенції МОЗ. Відтак, ДІЯРУ вже звернулась до Урядового
офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Мінюсту з проханням переглянути та погодити зміни до плану імплементації Директиви
(щодо розмежування компетенцій).

ДИРЕКТИВА 2006/117/ЄВРАТОМ ПРО НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ 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.
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0353-17
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1362-17
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http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/category/325306
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Усі заходи, передбачені планом імплементації Директиви (розпорядження
КМУ від 18 лютого 2015 року № 110-р) завершились ще наприкінці 2015 року,
в результаті чого був розроблений проект урядової постанови «Про внесення змін до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень
радіоактивних матеріалів». Проте, цей документ вже другий рік знаходиться
на стадії погодження з Державною регуляторною службою, яка повідомила,
що погодження стане можливим лише після приведення Закону «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» у відповідність до
Закону «Про адміністративні послуги».
Для вирішення вищезгаданої проблеми, ДІЯРУ розробила проект закону
«Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної
енергії»200, який 23 січня 2017 року був внесений до Верховної Ради, проте
відкликаний 30 серпня201. І тому питання невідповідності законів лишається неврегульованим. За інформацією ДІЯРУ на кінець грудня 2017 року, доопрацьований законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про
дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» готується на подання до Кабінету Міністрів202.

Висновок
Відповідно до Плану виконання Угоди про асоціацію на 2014-2017 роки,
строк імплементації вищезазначених директив Євратому сплив ще у
листопаді 2016 року. А відповідно до планів імплементації203, для 2 директив строк виконання заходів сплив у грудні 2017 року, для Директива
Ради 2013/59/Євратом – у грудні 2018 року. Враховуючи значне відставання від затвердженого графіку, уряд встановив нові строки виконання заходів по директивам, а саме 2017-2019 рр.204
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СПІВПРАЦЯ В ЯДЕРНОМУ СЕКТОРІ (СТАТТЯ 342, ГЛАВА 1, РОЗДІЛ V УА)
Співробітництво в цивільному ядерному секторі має забезпечити високий
рівень ядерної безпеки, чисте використання ядерної енергії в мирних цілях.
Співробітництво охоплює весь спектр діяльності в галузі цивільної ядерної
енергетики і всі стадії паливного циклу, зокрема виробництво та торгівлю
ядерними матеріалами, аспекти безпеки ядерної енергії, готовність до надзвичайних ситуацій, а також питання охорони здоров’я, навколишнього
середовища і нерозповсюдження ядерної зброї. У цьому контексті співробітництво також включає подальший розвиток політик, структури права та
нормативно-правової бази, що ґрунтуються на законодавстві та практиці
ЄС, а також на стандартах МАГАТЕ. Сторони мають сприяти цивільним науковим дослідженням у галузі ядерної безпеки, в тому числі спільним дослідженням і розробкам, навчанню та мобільності вчених.

15 лютого проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо
удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами» (№ 6089205) був внесений до Верховної Ради. Даним законопроектом пропонується привести сферу поводження з радіоактивними відходами
у відповідність до міжнародних вимог безпеки206. Запропоновані зміни передбачають модернізацію існуючої класифікації РАВ, які будуть поділені на
класи відповідно до критеріїв прийнятності захоронення у чотирьох типах
сховищ (поверхневих, приповерхневих, на проміжних глибинах та в геологічному сховищі, що є європейською практикою)207.
З метою забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації персоналу
АЕС, зменшення впливу людського чинника на безпечну роботу енергоблоків, можливості навчання персоналу в умовах, максимально наближених до роботи енергоблоку та моделювання аварійних ситуацій, 1 березня було схвалено розпорядження уряду про затвердження проекту
«Запорізька АЕС. Учбово-тренувальний центр. Корпус «Г». Завершення
будівництва та прийняття в експлуатацію ЗАЕС в цілому. Промбудівництво.
Коригування»208.
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5 квітня були прийняті розпорядження Кабінету Міністрів, що спрямовані на забезпечення реалізації Загальнодержавної програми поводження з
РАВ209 щодо проектів «Запорізька АЕС. Створення комплексу по переробці
РАВ. Реконструкція» (коригування)210 та «Будівництво комплексу з переробки радіоактивних відходів ВП ХАЕС»211. Також, з метою вирішення проблеми
повної видачі проектної потужності енергоблоків Запорізької АЕС212, розпорядженням уряду затверджено робочий проект будівництва «ВП Запорізька
АЕС. Реконструкція ВРП 750 кВ для підключення ПЛ 750 кВ «Запорізька – Каховська». Коригування»213.
11 липня Верховною Радою прийнято Закон №2124-VIII «Про внесення змін
до статті 4 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами»
щодо удосконалення механізму фінансування поводження з радіоактивними відходами» 214 та Закон №2125-VIII «Про внесення змін до Бюджетного
кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення
поводження з радіоактивними відходами»215. Йдеться про відновлення накопичувального статусу Державного фонду поводження з РАВ для розбудови необхідної інфраструктури та підтримки безпеки існуючих об’єктів для
поводження з РАВ на сучасному рівні.
З метою приведення у відповідність із Законом «Про ліцензування видів господарської діяльності»216, 12 листопада ДІЯРУ видала наказ № 372 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів та визнання таким, що втратив чинність, наказу з питань поводження з радіоактивними відходами»217.
29 грудня 2017 року у Верховній Раді зареєстрований проект Закону «Про
внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії» (№ 7471218), який спрямований на уникнення послаблення державного регулювання безпеки використання ядерної енергії. Даним законопроектом пропонуються винятки до законів «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та «Про ліцензу-
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вання видів господарської діяльності» щодо непоширення їх дії на сферу
нагляду в ядерній енергетиці.
Окрім того, ДІЯРУ підготувала нову редакцію Технічного регламенту щодо
пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування, та відповідний проект постанови219, а також розробила проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»220, який
має оптимізувати та удосконалити процедури видачі документів дозвільного
характеру на здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії,
приведення у відповідність із Законом «Про адміністративні послуги».
27 грудня прийнята постанова уряду № 1064 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 440 і від 1 червня 2011
р. № 591»221, яка приводить порядок справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії у відповідність до
Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах»222.
Протягом року у рамках підвищення безпеки та надійності атомних станцій проходили партнерські перевірки експертами ВАО АЕС та планові перевірки інспекторами МАГАТЕ, які підтвердили дотримання АЕС України міжнародних гарантій223. У квітні під час Сьомої оглядової наради Конвенції з
ядерної безпеки для України були визначені 3 нові виклики: реорганізація
ДІЯРУ в Комісію з ядерного регулювання на підставі спеціального Закону;
продовження зусиль щодо повномасштабного виконання КзПБ (включаючи «пост-фукусімські» заходи); Імплементація директив ЄС та референтних
рівнів WENRA до вітчизняного законодавства України з питань ядерної та
радіаційної безпеки224. В липні за підтримки експертів МАГАТЕ був завершений процес підготовки заходів «дорожньої карти» по вдосконаленню системи виявлення радіоактивних матеріалів, що перебувають поза регулюючим
контролем225. В жовтні завершилась реалізація проекту UKR2/001 «Удосконалення системи управління невідповідностями, що впливають на безпеку
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АЕС», в результаті в НАЕК «Енергоатом» був розроблений «План дій», що
передбачає створення єдиної IT-бази з «Управління невідповідностями»226.
Питання реалізації заходів по підвищенню ядерної безпеки та доведення
безпеки атомних енергоблоків України до рівня, що відповідає визнаним в
світі вимогам з ядерної безпеки, є пріоритетним для України. Тому, велика увага приділялась реалізації Комплексної зведеної програми підвищення рівня
безпеки АЕС України (КзПБ) та реалізації «постфукусімських» заходів на РАЕС,
ХАЕС та ЮУАЕС. Відповідно до одного з досліджень, реалізація заходів КзПБ
протягом 2012-2016 років не мала додаткового впливу на навколишнє середовище, як і експлуатація АЕС при нормальних умовах227. Також, протягом року
реалізовувались заходи відповідно до Національного плану дій України за результатами «стрес-тестів», затвердженого у квітні 2015 року228.
Протягом року на Запорізькій та Рівненській АЕС проводилась реалізація заходів Програми продовження терміну експлуатації (ПТЕ). 18 вересня НАЕК «Енергоатом» та Westinghouse Electric Company підписали контракт на постачання
системи аварійного та післяаварійного моніторингу, а також системи контролю
концентрації водню для блоків №3, №4, №5 та №6 ЗАЕС229. 3 листопада Колегією ДІЯРУ прийняла рішення230 про продовження терміну експлуатації енергоблоку №3 ЗАЕС до 5 березня 2027 року231, а ДІЯРУ видала ДП «НАЕК «Енергоатом» відповідну ліцензію232. 30 листопада Колегія ДІЯРУ схвалила рішення233,
що за умов завершення розробки Звіту з періодичної переоцінки безпеки та
виконання узгоджених з ДІЯРУ заходів, можливим буде розгляд питання з продовження терміну експлуатації енергоблока №3 РАЕС234.
У рамках реалізації пілотного проекту «Енергетичний міст «Україна - Європейський Союз»235, робочою групою схвалено проект Висновків за резуль-
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татами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства
проекту236. У співпраці НАЕК «Енергоатом» та Westinghouse, у вересні розпочалась реалізація пілотного проекту з підвищення потужності блоку №3
ЮУАЕС, що зможе збільшити встановлену потужність на 10% та підвищити
коефіцієнт використання встановленої потужності з 74,5% до 85%. «Енергоатом» стверджує, що це зможе забезпечити підвищення потужності й
ефективності для шести блоків різних станцій, що зможуть компенсувати
потужності блоку №2 ХАЕС, коли він буде працювати в експортному режимі
в рамках проекту «Енергоміст «Україна - ЄС»237.
В рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива, уряд намагався зменшити частку постачання ядерного палива з Росії з 49% (на І півріччя 2017 року) до 45%.238 Станом на 20 грудня 376 ТВЗ-WR (паливо виробництва Westinghouse) експлуатуються в складі активних зон шести енергоблоків: №2 та №3 ЮУАЕС; №1, №3, №4, №5 ЗАЕС239.
7 червня було схвалено розпорядження Кабінету Міністрів №380-р про затвердження проекту «Будівництво централізованого сховища відпрацьованого
ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій»240.
6 липня НАЕК «Енергоатом» отримало ліцензію на будівництво та введення в
експлуатацію ЦСВЯП241, 9 листопада будівництво офіційно розпочалось242.
14 вересня 2017 року Корпорацією приватних закордонних інвестицій (OPIC)
було затверджено близько 250 млн доларів підтримки для розробки, будівництва та введення в експлуатацію ЦСВЯП243. 6 грудня Кабмін надав державну гарантію за зобов’язаннями «Енергоатому»244 по цьому кредиту245.
Сама кредитна угода була укладена 21 грудня246.
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В січні між Європейською Комісією, компанією IDOM Consulting, Engineering
and Architecture S.A.U. (Іспанія) та українським Інститутом підтримки експлуатації АЕС (ІПЕ АЕС) був підписаний сервісний контракт за проектом “Вдосконалення національної системи підготовки персоналу у сфері поводження
з РАВ, зняття з експлуатації та реабілітації територій”247. У лютому затверджено Угоду між Урядом України та Урядом Австралії про співробітництво в
галузі використання ядерної енергії в мирних цілях248, яка набрала чинності 15 червня249. 1 серпня між ДІЯРУ та Комісією ядерного регулювання США
підписано Угоду про відновлення дії домовленості щодо обміну технічною
інформацією та співробітництва у сфері ядерної безпеки250.
28 вересня НАЕК «Енергоатом» спільно з ПАТ «Турбоатом» підписали з Westinghouse Electric Sweden AB ряд документів, які започатковують
п’ятирічний проект з підвищення ефективності та виробничої потужності діючих енергоблоків українських АЕС251. 25 жовтня між НАЕК «Енергоатом» і японською Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation був підписаний Меморандум про взаєморозуміння в ядерно-енергетичній галузі, який передбачає
співробітництво в питаннях підвищення потужності, ефективності та безпеки
енергоблоків АЕС шляхом модернізації обладнання турбінного острову252.
У грудні розпочався 3-річний проект співробітництва з Єврокомісією «Посилення можливостей ДІЯРУ з регулювання ядерної діяльності, ліцензування та аналізу важких аварій для ядерних установок»253 вартістю більше 5,5 млн євро.
У 2017 році завершилась реалізація ряду проектів, що впроваджувались за
рахунок програм міжнародної підтримки:
 пілотний

проект «Захоронення радіоактивних відходів (РАВ) сховища
«Вакуленчук»254 з вилучення та подальшого поводження з РАВ із сховища
у Житомирській області і рекультивація території;
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проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка у поводженні з радіо-

активними відходами в Україні» (U4.01/10 CDF), який реалізовувався рамках
міжнародної програми ЄС ІСЯБ;
 проекту міжнародної технічної допомоги ІСЯБ U4.01/12 BCD «Удосконален-

ня інфраструктури для поводження з відходами, реабілітація забруднених
майданчиків та зняття з експлуатації в Україні»255.
18 серпня Уряд схвалив Енергетичну стратегію України на період до 2035 року
«Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»256. Відповідно до неї,
серед основних завдань у ядерно-енергетичному секторі: збільшення частки
атомної генерації у загальному обсязі виробництва електроенергії; диверсифікація джерел постачання ядерного палива; розширення власної ресурсної бази
урану; збільшення видобутку урану та цирконію; створення запасу свіжого ядерного палива (уранового концентрату); дослідження можливостей щодо створення потужностей з фабрикації ядерного палива; розробка та затвердження
Концепції поводження з відпрацьованим ядерним паливом АЕС України257.
Тим часом, вперше в Україні дозвіл на розробку уранових родовищ отримала приватна компанія ТОВ «Атомні енергетичні системи України», якій
Державна служба геології та надр видала ліцензії на геологічне вивчення та
розробку чотирьох родовищ уранових руд в Україні258.

Висновок
Ядерна безпека є пріоритетним питанням для України та її міжнародних партнерів. Саме цим викликана традиційно висока активність у
реалізації заходів із підвищення ядерної безпеки та доведення безпеки
АЕС України до рівня, що відповідає визнаним в світі вимогам з ядерної
безпеки, зокрема заходи КзПБ та «постфукусімські». Численні перевірки
ВАО АЕС та МАГАТЕ підтвердили дотримання АЕС України міжнародних
гарантій. ДІЯРУ прийняті нормативно-правові акти, що спрямовані
на забезпечення реалізації Загальнодержавної програми поводження з
РАВ. Розпочалось будівництво ЦСВЯП.
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СПІВРОБІТНИЦТВО У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ, ЩО ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, А ТАКОЖ ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС (СТАТТЯ 342, ГЛАВА 1, РОЗДІЛ V УА)
Співробітництво спрямовується на вирішення проблем, що виникли внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, зокрема:
а) план здійснення заходів на об’єкті «Укриття» (SIP) для перетворення наявного зруйнованого 4-го блоку (Об’єкт «Укриття») в екологічно безпечну
систему;
b) поводження з відпрацьованим ядерним паливом;
c) дезактивація територій;
d) поводження з радіоактивними відходами;
e) моніторинг навколишнього середовища;
f) інші питання, які можуть бути спільно погоджені, наприклад, медичні, наукові, економічні, соціальні та адміністративні аспекти діяльності, спрямованої на мінімізацію наслідків катастрофи.

Протягом року в ДІЯРУ реалізувались 2 проекти співробітництва з ЄБРР259:
Грантова угода 002 (Чорнобильський фонд «Укриття»). У 2017 році ДІЯРУ
здійснила виконання технічних оцінок (експертиз ядерної та радіаційної безпеки) документації в рамках реалізації Плану здійснення заходів на об’єкті
«Укриття»;
Угода про грант 007 (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС). У 2017
році ДІЯРУ здійснювала роботи зі спорудження сховища відпрацьованого
ядерного палива сухого типу ЧАЕС.
Також, в рамках нового Інструменту співробітництва у сфері ядерної безпеки (ІСЯБ), протягом 2017 року ДІЯРУ приймала участь у реалізації проектів
NSC U3.01/10 «Підтримка Держатомрегулювання України в регулюванні безпеки поводження з радіоактивними відходами та гармонізації регулюючих
вимог з ядерної та радіаційної безпеки» та NSC U3.01/12260.
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3 лютого 2017 року наказом Мінприроди було затверджено положення про
Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник261. Розпочаті адміністративні заходи, які необхідні для функціонування природного
заповідника (площа 2/3 території Зони відчуження).262
14 червня Кабінет Міністрів прийняв розпорядження щодо змін до Проекту
ядерної безпеки Чорнобильської АЕС263, а також змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки екологічно безпечного стану в зонах відчуження і безумовного (обов’язкового)
відселення264, якими уряд виділив кошти на реалізацію заходів із забезпечення функціонування заповідника265. Зміни 11 жовтня266 надали можливість
завершити всі внутрішні процедури, необхідні для підписання Угоди, та додатковому фінансуванню з Рахунку ядерної безпеки, які будуть спрямовані
виключно на завершення будівництва сховища відпрацьованого ядерного
палива (СВЯП-2).
В рамках реалізації державних інвестиційних проектів, у травні було введено в експлуатацію та передано на баланс ДСП «Центральне підприємство з
поводження з радіоактивними відходами» об’єкти «Закриття сховищ ПЗРВ
(пункт захоронення радіоактивних відходів) «ІІІ черга ЧАЕС». Коригування»
та «Консервація сховища № 29 ПЗРВ «Буряківка». Завдяки цим проектам
були гідроізольовані РАВ, «які утворилися внаслідок аварії на ЧАЕС та були
розміщені у спеціально підготовлених сховищах траншейного типу»267.
21 червня уряд схвалив проект Закону268 «Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення
об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему» (№6624269). Прийняття
законопроекту створить правові підстави для подальшого розроблення та
виконання до 2020 року заходів зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС,
введення в експлуатацію НБК, СВЯП-2, заводу з переробки рідких радіоактивних відходів (РРВ), промислового комплексу по поводженню з твердими
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радіоактивними відходами, створення умови безпечного зберігання пошкодженого ядерного палива та виконання проектування нових установок для
поводження з РАВ.
1 серпня 2017 року розпочався перший етап комплексних випробувань
СВЯП-2, «гарячі» випробування з відпрацьованим ядерним паливом мали
розпочатися в грудні 2017 року270.
На промисловому майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС» відновлені роботи
з будівництва заводу з переробки РРВ, де будуть перероблятись РРВ, що
накопичились на ЧАЕС та утворені в процесі зняття станції з експлуатації та
РРВ об’єкта «Укриття»271.
Також, на ЧАЕС завершено будівництво огороджуючого контуру НБК та 8
листопада був підписаний акт про завершення будівництва та готовності до
експлуатації об’єкта «Підсилення та герметизація будівельних конструкцій ΙΙ
черги ЧАЕС, що виконують функції огороджуючого контуру НБК»272.
17-20 жовтня інспектори ДІЯРУ провели перевірку ДСП «Чорнобильська
АЕС» щодо стану та безпеки виконання робіт в рамках зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Перевірка показала: “необхідно приділяти особливу увагу дотриманню
необхідних заходів радіаційної безпеки при організації робіт у підарковому
просторі НБК та у «зоні вільного доступу», облаштованій поза НБК та забезпечувати посилений радіаційний контроль у зонах проведення робіт», створенню додатково облаштованих місць зберігання утворених радіоактивно
забруднених матеріалів та РАВ, а також потужностей для їх дезактивації та
звільнення від регулюючого контролю”. Також зафіксована затримка графіку, визначеного програмою «Остаточного закриття та консервації (ОЗІК)
блоків ДСП ЧАЕС»273.
Вже 1 листопада ДАЗВ повідомило, що на виконання Загальнодержавної
цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами на
Чорнобильській АЕС та об’єкті «Укриття» був укладений договір на рекон-
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струкцію частини машинного залу першої черги ЧАЕС для створення сховища високоактивних відходів, отриманих внаслідок зняття станції з експлуатації274.
1 грудня 2017 року уряд схвалив рішення щодо своєчасного та у повному
обсязі виконання міжнародних зобов’язань України щодо внесків до Чорнобильського фонду «Укриття» у розмірі 299,4 млн грн275. 8 грудня пройшло
чергове засідання Асамблеї вкладників Чорнобильського фонду «Укриття»
та донорів Рахунку ядерної безпеки на якому завершення будівельних робіт
Арки (НБК) було перенесено до кінця травня 2018 року.276

Висновок
Протягом року успішно реалізовувались заходи з перетворення ЧАЕС на
екологічно безпечний об’єкт. Також Уряд ухвалив рішення про сплату у
повному обсязі внеску до Чорнобильського фонду «Укриття» ЄБРР, що
дозволить Україні продовжити участь у фінансуванні проектів міжнародної технічної допомоги, спрямованих на спорудження Нового безпечного конфайнмента та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.
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ДИРЕКТИВА 2012/27/EU 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. У відповідності до Директиви, всі країни ЄС повинні використовувати енергію більш
ефективно на всіх етапах енергетичного ланцюжка від її виробництва до
кінцевого споживання. Національні заходи повинні забезпечити значну
економію енергії як для споживачів, так у промисловості. Передбачається,
зокрема, економія енергії при передачі та розподіленні, підвищення ефективності систем опалення, придбання органами публічного сектору в країнах ЄС енергоефективних будівель, продуктів та послуги, щорічні енергозберігаючі ремонти, розширення прав і можливостей споживачів енергії у
сфері енергоменеджменту, національні стимули для малих і середніх підприємств пройти енергоаудит тощо.

Імплементація базової для сфери енергоефективності Директиви 2012/27/
ЄС в Україні загалом просувається двома паралельними треками – з одного
боку, протягом 2016 та 2017 років уряд продовжував роботу над написанням
повноцінного Закону України «Про енергетичну ефективність»277, з іншого,
Верховною Радою приймалися закони, положення яких частково виконували зобов’язання з такої імплементації. Прикметно, що обидва шляхи реалізуються відповідними органами із дуже скромним темпом, але загалом у достатній відповідності до зобов’язань України за Договором про заснування
Енергетичного Співтовариства.
Так, наприклад, на виконання статей 9-12 та деяких інших положень Директиви 2012/27/ЄС, 22 червня 2017 року був прийнятий Закон «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»278. Ще до цього, 8 червня парламентом був ухвалений Закон «Про Фонд енергоефективності»279,
яким створюється інституціоналізований механізм державної фінансової
підтримки заходів з енергоефективності, як це передбачається статтею 20
Директиви. Крім того, після тривалого законотворчого процесу, механізм
енергосервісних контрактів (ЕСКО) знову став доступним для закупівель за
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публічні кошти, а саме для цілей енергетичної модернізації бюджетних установ у найбільш оптимальний ринковий спосіб. Частково, наприклад, у частині статті 3 Директиви, Україна наблизилася до повнішої імплементації, через
ухвалення Енергетичної стратегії України до 2035 року280, а також, у частині
статті 4 Директиви, зобов’язання виконанні частково внаслідок прийняття
спеціалізованого Закону «Про енергетичну ефективність будівель»281.
Водночас, відсутніми у юридичному полі залишаються критично важливі вимоги Директиви 2012/27/ЄС, у першу чергу стаття 13, що стосується ефективного покарання за порушення законодавства у сфері енергетичної
ефективності, статті 7, яка зобов’язує уряд покладати реальні обов’язки зі
скорочення споживання енергії на постачальників енергетичних послуг, та
статті 6, що передбачає лідерську роль державних закладів та установ у просуванні та користуванні лише енергоефективними товарами та послугами.
Імплементації абсолютної більшості таких положень можна обґрунтовано
очікувати із прийняттям Верховною Радою рамкового законопроекту «Про
енергетичну ефективність», розробленого спеціалістами Держенергоефективності у співпраці із представниками Секретаріату Енергетичного Співтовариства. Ухваленням такого закону два треки імплементації об’єднаються.
Втім, важливо зауважити, що не завжди урядові фахівці виконували необхідну роботу у повній відповідності із положеннями Директиви. Наприклад,
у першій версії законопроекту «Про енергетичну ефективність» з неясних
причин були додані положення про обов’язкову у деяких випадках «державну експертизу з енергозбереження / енергоефективності». Відповідна
стаття документу викликала найбільшу критику при розробці та первинному обговоренні законопроекту, оскільки нею не імплементується жодне
положення європейського законодавства і, водночас, створюються нові
бюрократичні процедури із вкрай сумнівною користю. Після критики громадськості та експертів Енергетичного Співтовариства це положення було
видалено з проекту закону.
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Облік
Детальний огляд прогресу імплементації Директиви протягом року засвідчує тенденцію до помітного затягування у прийнятті необхідних рішень. Так,
наприклад, в ході прийняття законопроекту №4901 «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», прийнятого за основу ще у жовтні
2016 року, народні депутати внесли більш ніж 200 правок, а сам документ
неодноразово обговорювався на рівні комітетів Верховної Ради та пережив
5 голосувань у залі парламенту. Крім того, вже після його прийняття деякі
депутати, озброєні популістичними гаслами, намагалися скасувати результати голосування за цей закон.
Прийнятий закон встановлює чіткі терміни для остаточного обладнання усіх
житлових будинків у країні засобами обліку теплової енергії (протягом року
з дня набрання чинності) та гарячого водопостачання (протягом двох років
з дня набрання чинності), врегульовує питання власності на таке обладнання, а також зобов’язує розробити належну підзаконну базу на повноцінну
імплементацію усіх своїх положень. Значним позитивом закону є те, що ним
запроваджується зрозумілий і прозорий механізм фінансування заходів із
встановлення та подальшого обслуговування приладів обліку, чітко визначається, що комерційним обліком у тепло- і водопостачані є будинковий облік, у той час як раніше таке визначення було відсутнє, а витрати на встановлення приладів обліку закладалися до структури тарифу на кожну послугу,
при чому у загалом недостатній кількості. Зважаючи на те, що підприємствавиконавці послуг систематично порушували виконання своїх інвестиційних
програм.
Саме на нормотворчій роботі зі створення вторинного законодавства наразі
зосереджені зусилля відповідальних урядових та регуляторних органів. Робоча група з реалізації положень Закону «Про комерційний облік теплової
енергії та водопостачання», створена на рівні Мінрегіону, на своєму першому засіданні у серпні 2017 року визначала перелік проектів таких актів. Серед
іншого, перелік включає проекти постанов Кабінету Міністрів щодо інформування операторів мереж власників про намір встановлення лічильників,
щодо порядку перерахування внесків на встановлення та обслуговування
засобів обліку, про визначення технічної можливості для встановлення будинкових лічильників, процедури моніторингу стану оснащеності будинкового фонду, а також проекти постанов Мінрегіону щодо більш технічних питань як прийняття лічильників на абонентський облік, порядку обладнання
засобами комерційного обліку окремих приміщень та квартир та методики
розподілу між споживачами обсягів спожитих послуг на підставі показань
будинкових лічильників тощо.
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У той час, як протягом 2017 року велася активна робота з підготовки та
ухвалення належної підзаконної бази, головне відповідальне відомство –
Мінрегіон – тримає інформацію про цей процес у цілковитій таємниці, що
ускладнює моніторинг та оцінку як темпів роботи, так і якості її результатів.
На жаль, на прямий запит про надання проектів актів, що знаходяться в роботі, учасники проектної групи отримували відмову, і навіть участь у зазначеній робочій групі при міністерстві не дозволяє отримати таку інформацію.
Відповідальний Віце-прем’єр-міністр Г.Зубко, коментуючи виконання Закону «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», зазначає,
що дія нових правил з розподілу коштів за користування відповідними комунальними послугами почнеться вже у лютому 2018 року282, що означає,
що принципова частина необхідних нових нормативних актів мають бути
розроблені, схвалені на урядовому комітеті, а також прийняті Кабінетом Міністрів.
Крім уваги до поточної роботи Мінрегіоном та Кабінетом Міністрів, необхідно не забувати, що остаточним результатом цього процесу має стати якнайскоріше оснащення усіх окремих приміщень і квартир індивідуальними засобами обліку теплової енергії та гарячого водопостачання у тих будинках,
де це технічно можливо. Враховуючи прийняте рамкове законодавства та
активну підзаконну нормотворчість, ця мета може бути досягнута протягом
3-4 років.

Енергетичні аудити та системи енергетичного менеджменту (Стаття 8)
Започаткування системної роботи із впровадження окремих механізмів з
енергетичного менеджменту та створення відповідних умов для інструментів для отримання первинної інформації про обсяги та ефективність споживання енергії є передумовою для перетворення зусиль з підвищення енергоефективності на новий, дійсно всеохопний рівень. На жаль, протягом 2017
року ця робота так і не набула системного характеру.
Оскільки необхідні реформи не вимагають прийняття окремого нового або
суттєвої зміни існуючого законодавства, уряд прийняв рішення виконати
вимоги статті 8 Директиви 2012/27/ЄС шляхом прийняття та впровадження єдиного розпорядження КМУ. При цьому, проект такого акту був розро-
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блений ще наприкінці 2016 року, але він не набував офіційного статусу до
закінчення квітня 2017 року. Утім, навіть після довгоочікуваного прийняття
та набуття сили цим розпорядженням КМУ, громадські експерти не могли
офіційно ознайомитися з остаточним текстом цього акту аж до 21 жовтня
2017 року, коли відповідна інформація була опублікована в «Урядовому
кур’єрі»283, а також на офіційному веб-сайті Верховної Ради284.
Така секретність може бути пояснена різкою критикою, якій піддали напрацювання уряду провідні експерти у сфері енергоефективності. Зокрема,
представники РПР зазначили, серед іншого, що замість прискорення створення національної системи енергоменеджменту, акт відтермінує його на
невизначений термін, адже прив’язує реальні кроки із впровадження такої
системи до ухвалення рамкового закону про енергетичну ефективність, що
не очікується найближчим часом (навіть станом на кінець 2017 року). Крім
того, значним недоліком можна вважати організацію роботи енергоменеджерів в рамках бюджетних установ, замість того, щоб запровадити таку
систему на рівні міст та районів285. У той час, як логіка Держенергоефективності як розробника проекту цілком зрозуміла – запровадження посади на
окремих підприємствах бюджетної сфери є відносно простою задачею, і до
того ж виконує певну соціальну функцію, – ефективність поодиноких і неорганізованих точкових зусиль на окремих об’єктах споживання аж ніяк не
сприятиме поліпшенню ситуації на загальнонаціональному рівні. Крім того,
на користь більш централізованого підходу грає і відчутний дефіцит кваліфікованих кадрів для заняття таких компетентних вакансій.
Серед іншого, варто зазначити, що акт не повністю відповідає зобов’язанням
України у сфері євроінтеграції та праву ЄС, оскільки у Додатку VI Директиви
2012/27/ЄС йдеться про увесь житловий фонд286, не обмежуючись певною
сферою власності або господарства. Одночасно з цим, проект розпорядження не передбачає чіткої послідовності дій щодо запровадження системи енергоменедженту в бюджетних установах, а лише прийняття визначеного переліку регулюючих документів.
У таких умовах формального, але малоефективного виконання приписів
Директиви 2012/27/ЄС, прогрес у формуванні інституту енергетичних менеджерів принаймні на рівні низки бюджетних установ залишається справою
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ініціативи органів місцевого самоврядування, як це зробили, наприклад, у
Черкаській РДА287, у Переяслав-Хмельницькій міській раді288, або, наприклад,
на рівні Київської області, де впроваджують автоматизовану систему під назвою «Київщина енергоефективна»289.
Водночас, системністю відрізняється діяльність Держенергоефективності у
сфері інформування та адвокації систем енергетичних аудитів та менеджменту, яка впродовж усього року здійснювалася у формі численних семінарів та публічних заходів290. Такі регіональні поїздки виконувалися представниками агентства у рамках партнерства із Проектом GIZ «Реформа в
сфері енергоефективності України» та за підтримки Представництва Фонду
ім. Ф. Еберта в Україні291. У тому числі завдяки такій підтримці, Держенергоефективності вдалося станом на кінець року підписати загалом 42 меморандуми з місцевими органами влади, що зазначають рівень амбітності місцевої влади, а також містять інструкції та поради з боку агентства. Варто, однак,
зазначити, що положення подібних документів мають достатньо умовну
юридичну силу.
Вже за підтримки іншої міжнародної програми технічної допомоги, а саме у
рамках проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні», відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів «Про План заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах» в середині року був фіналізований та презентований проект положення щодо
запровадження комплексу інструментів, які створять нормативно-правові, організаційні, фінансові, адміністративні основи впровадження систем
енергоменеджменту на місцевому рівні та в окремих бюджетних установах292.
Документ містить основні підходи та рекомендації щодо створення системи
енергетичного менеджменту на місцевому рівні, зокрема рекомендації щодо
організаційної структури підрозділів, задіяних в системі енергоменеджменту, та обов’язків, що покладаються на підрозділи та окремих посадових осіб,
інструкції щодо запровадженню системи моніторингу енергоспоживання;
принципи взаємодії між різними підрозділами на рівні місцевого господар-
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ства щодо питань ефективного використання енергоресурсів в бюджетній
сфері, а також рекомендації з залучення фінансування. За інформацією з
підсумкової презентації голови Держенергоефективності, станом на кінець
року загалом 93 міста та 9 областей в Україні запровадили ту чи іншу форму
щоденного енергомоніторингу293.
Здатність використати можливості, які дають програми міжнародного співробітництва, а також реалізація важливих компонентів державної політики
у сфері енергоефективності є виключно позитивним досягненням Держенергоефективності, і можна лише сподіватися на продовження та розширення такої активності.

Ринок енергосервісу (Стаття 18)
Сфера енергосервісних контрактів може служити показовим прикладом
того, як значних позитивних зрушень можна досягнути, якщо цілеспрямовано ліквідовувати законодавчі бар’єри, що стримують ринкові механізми.
Механізм енергосервісних договорів певною мірою не є принципово новим
для сектору енергоефективності України, але реформа сфери закупівель
за публічні кошти, здійснена у 2016 році, створила певну юридичну колізію,
унеможливлюючи використання цього ефективного інструменту для бюджетних установ.
Таким чином, впродовж першого кварталу 2017 року метою органів державної влади, і в першу чергу Верховної Ради, стало виправлення такої ситуації.
Після серії публічних і робочих обговорень із залученням спеціалістів Мінекономіки та громадських експертів, 23 березня парламент прийняв Закон
про внесення змін до Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації»
– щодо продовження укладання енергосервісних договорів для термомодернізації будівель бюджетних установ. За таке рішення проголосували 228
народних депутатів294. Прийнятий закон уможливив застосування електронних аукціонів через систему Prozorro для закупівель енергосервісу у бюджетній сфері. Водночас, на прийняття цього відносно простого з точки
зору як суті, так і форми, закону Верховній Раді знадобився майже рік. 30 бе-
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резня акт був підписаний спікером парламенту, а 15 квітня – і Президентом
України. Упродовж 2017 року також були розроблені та запущені спеціальні програмні модулі, які дозволяли системі Prozorro враховувати для оцінки
переможців торгів не мінімальну вартість, як це відбувається за звичайних
умов, а оптимальне запропоноване співвідношення вкладених інвестицій
та обсяг майбутньої економії від здійснення термомодернізації.
Після залагодження юридичної невідповідності задачею відповідальних
державних органів, зокрема Держенергоефективності, залишається заохочення та популяризація використання механізму ЕСКО, допомога бізнесу у
подоланні економічних бар’єрів і поширення інформації про позитивний
досвід інвесторів. Так, починаючи з липня 2017 року, у співпраці із місцевими органами влади Держенергоефективності адмініструє та розширює
національну інформаційну базу потенційних ЕСКО-об’єктів295. За 6 місяців
існування цей перелік збільшився із 7 тисяч до майже 11,5 тисяч об’єктів
для потенційного інвестування в енергомодернізацію. Крім цього, на своєму ж веб-сайті агентство розробило типову форму з основною інформацією щодо енергоспоживання будівель бюджетних установ, заповнення та
оприлюднення якої дозволить забезпечити потенційних виконавців енергосервісу необхідною інформацією щодо об’єктів бюджетної сфери, які потребують впровадження енергоефективних заходів296.
Усі ці зусилля, а також інтенсивна інформаційна робота у регіонах і продовження удосконалення закупівлі ЕСКО у системі Prozorro дозволили суттєвро
розширити бізнес із виконання енергосервісних контрактів. У підсумковому
звіті голова Держенергоефективності зазначив, що станом на кінець року,
180 тендерів на укладання таких контрактів були оголошені у 19 містах, а у
2018 році очікується укладання додаткових приблизно 250 ЕСКО-договорів
у бюджетній сфері297.
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Національний фонд енергоефективності, фінансування і технічна
підтримка (Стаття 20)
Протягом 2017 року теми створення Фонду енергоефективності, а також,
частково, функціонування програми «теплих» кредитів домінували в дискурсі підвищення енергетичної ефективності у житловому секторі України. У
той час, як без достатнього рівня фінансування жодні ініціативи не зможуть
набути національного масштабу, не варто забувати, що належні фінансові
інструменти розглядаються у статті 20 Директиви 2012/27/ЄС лише як один
з компонентів всеохопного середовища сприяння енергоефективності у
країні, ефективність якого у значній мірі залежить від наявності та ступеню
зрілості інших елементів законодавства та регулювання.
Водночас, на практиці протягом року єдиною значною проблемою із функціонуванням цільової урядової програми фінансування заходів з енергоефективності, відомої як «теплі» кредити, була наявність коштів – через високий попит уряду доводилося неодноразово перерозподіляти фінансові
ресурси на користь програми. Враховуючи значний рівень організаційної
готовності Фонду енергоефективності, у 2018 році є значні шанси на суттєве
розширення реального інвестування в енергоефективність в Україні.
Утім, як і у більшості напрямків реформ у цій сфері, шлях до цього статусу
був повний затримок. Ще наприкінці 2016 року, а згодом і на початку 2017
року, профільний Віце-премʼєр-міністр Г.Зубко під час численних презентацій законопроекту «Про Фонд енергоефективності» висловлював намір забезпечити функціонування інституції вже у квітні 2017 року298. На практиці,
навіть незважаючи на той факт, що тема створення Фонду домінувала на
порядку денному реформи і загалом сприймалася народними депутатами
прихильно, адже не несла жодних негативних електоральних наслідків, відповідний закон був прийнятий (незначною більшістю у 227 голосів) у першому читанні 21 березня, а у цілому – лише 8 червня299.
Впродовж опрацювання проекту закону, відповідальним Комітетом Верховної Ради з питань будівництва, містобудування та ЖКГ була проведена значна робота із обговорення та доопрацювання його тексту. Зокрема, основні
зауваження з боку громадськості, Головного науково-експертного управління
Верховної Ради та представників ОСББ (як потенційних майбутніх користувачів Фонду) називалися неузгодженість діяльності Фонду із надання кредитів із
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фінансовим законодавством України та недостатня детальність врегулювання способів здійснення Фондом своєї діяльності (ці рішення загалом віднесені
до компетенції внутрішніх органів та посадових осіб установи). Особливу увагу
зацікавлені сторони приділяли питанням прозорості та підзвітності у використанні коштів, відкритості діяльності Фонду, а також оцінки її ефективності, для
забезпечення чого у керівних наглядових органах Фонду мають брати участь
представники міжнародних фінансових інституцій та/або держав-донорів.
Важливо розуміти, що ефективність використання коштів Фонду напряму залежить від наявності пов’язаних інструментів з упровадження енергоефективних заходів, зокрема, механізму енергетичної сертифікації будівель, ринку
енергоаудитів та належного юридичного підґрунтя у відносинах споживачів,
надавачів комунальних послуг та управителів у багатоквартирних будинках.
Саме цей факт, а також потенційна можливість фінансування Фонду за рахунок міжнародної допомоги, у першу чергу – з боку ЄС та окремих країн-учасниць, зумовив жорстку прив’язку до ухвалення інших законів з «пакету енергоефективності» як умови задля виконання донорами таких своїх намірів300.
Не виключено, що ухвалення усіх цих законів було істотною мірою прискорено, якщо не зумовлено, саме цим тиском з боку європейських партнерів.
23 червня 2017 року Закон було підписано Головою Верховної Ради А.Парубієм.
20 липня Президент П.Порошенко підписав довгоочікувані закони «Про Фонд
енергоефективності» та «Про енергетичну ефективність будівель»301. Згідно з
інформацією, отриманою від Мінрегіону на запит народного депутата України,
міністерство активно працює над створенням підзаконних актів на виконання
закону, зокрема усі проекти постанов Кабінету Міністрів та наказів Мінрегіону
розроблені та знаходяться на різних етапах офіційного узгодження.
Проект постанови уряду щодо продовження на 2017 рік Державної цільової
економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва
енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива,
з передбаченими коштами на її фінансування у розмірі 400 млн грн, був схвалений 8 лютого302. Критика громадськості щодо очевидно недостатнього обсягу
фінансування, а також неготовність уряду забезпечити належну сталість програми, продовживши її більш ніж на один рік, на жаль, не вплинула на рішення
Кабінету Міністрів. Водночас, програма отримала низку покращень: у Порядку
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використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженому постановою Кабінету Міністрів від 17 жовтня 2011
року №1056, були передбачені удосконалені механізми верифікації здійснення
заходів за таким фінансуванням, особливо в частині позичальників-ОСББ303.
Як і очікувалося, передбачені державним бюджетом кошти скінчилися у
квітні 2017 року, і банки тимчасово припинили видачу кредитів на впровадження енергоефективних заходів. Це зумовило провідні спеціалізовані
громадські організації виступити із заявою щодо необхідності виділення додаткових коштів на продовження програми у той час, поки не буде повністю функціональним Фонд енергоефективності304. Після тривалого терміну
погодження, у липні Кабмін прийняв рішення направити додаткові кошти у
розмірі 400 млн грн на реалізацію заходів з енергоефективності у житловому фонді305, і з 14 серпня видача “теплих кредитів” була відновлена306. Втім,
через неузгодженість дій Мінрегіону та Мінфіну, додаткові кошти змогли
бути використані не у повному обсязі, а також було встановлено обмеження
на їхнє використання лише фізичними особами, але не ОСББ307.

Висновок
Як і у більшості країн-членів ЄС, в Україні Директива 2012/27/ЄС імплементується за допомогою низки окремих актів законодавства. Відповідним
чином, деякі положення набувають законної сили раніше за решту. Загалом, протягом 2017 року український парламент спромігся ухвалити усі законопроекти, подані на виконання вимог Директиви, і в цьому розумінні
можна констатувати значний успіх. Водночас, розробка вторинного законодавства, так само як доопрацювання та реєстрація у Верховній Раді
проекту закону “Про енергетичну ефективність” затягується і загалом
відбувається без достатнього залучення громадськості або принаймні висвітлення з боку відповідальних органів влади. Процес запуску Фонду енергоефективності у 2018 році також визначатиме швидкість настання реальних позитивних змін у сфері енергетичної ефективності в Україні.
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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 дистрибуторам позначки та інформацію про продукти
безкоштовно, а останні повинні розміщувати етикетки таким чином, що їх
було розбірливо видно.

Сфера екодизайну є однією з найбільш успішних серед напрямків реформування енергоефективності. Почавши рік з низкою технічних регламентів з
маркування енергоспоживаючого обладнання, що були розробленими, але
залишалися неприйнятими (це, зокрема, стосується регламентів щодо телевізорів, побутових барабанних сушильних машин, духових шаф та витяжок,
кондиціонерів та пилососів), станом на завершення 2017 року останнім та
єдиним з цього списку залишився техрегламент щодо маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок. Решта документів були розглянути та схвалені Урядовим комітетом з питань європейської, євроатлантичної
інтеграції, міжнародного співробітництва та регіонального розвитку 9 березня. Впродовж цього ж засідання Комітет прийняв рішення усі подальші
технічні регламенти енергетичного маркування затверджувати наказами
Мінрегіону.
24 травня 2017 року, на засіданні Уряду були затверджені розроблені Держенергоефективності технічні регламенти енергетичного маркування телевізорів та кондиціонерів повітря, а згодом, 2 червня, і технічні регламенти
енергетичного маркування пилососів та побутових барабанних сушильних
машин. Наприкінці листопада 2017 року, на сайті Держенергоефективності для публічного обговорення були розміщені проекти наказів Мінрегіону
про затвердження технічного регламенту енергетичного маркування побу-
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тових духових шаф та кухонних витяжок, останній з переліку обов’язкових
для ухвалення308.
У той же час був опублікований проект Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих
продуктів, який, у разі прийняття, упорядкує процедуру усю сферу екодизайну і дозволить у майбутньому приймати необхідні нові регламенти набагато
ефективніше та швидше.

Висновок
Директива є імплементованою майже повністю. Із прийняттям останнього техрегламенту щодо маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок, що вже опублікований для громадського обговорення
на сайті Держенергоефективності, виконання вимог директиви буде
повним. Водночас, ухвалення відповідних актів протягом 2017 року кілька разів передоручалося Мінрегіону та Кабінету Міністрів. Таким чином,
процес прийняття технічних регламентів показав, що Україна потребує злагодженої системи для прийняття подальших технічних регламентів ЄС.
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ДИРЕКТИВА 2010/31/ЄС ЩОДО ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
БУДІВЕЛЬ
Директива спрямована на підвищення енергетичної ефективності будівель
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 рентабельні мінімальні вимоги до енергетичної ефективності, що охоплюють опалення,
гарячу воду, охолодження та великі системи вентиляції, які повинні переглядатися щонайдовше кожні 5 років.
Нові будівлі повинні відповідати мінімальним стандартам і містити високоефективні системи альтернативної енергії, при чому будівлі, що використовуються публічними органами, повинні досягти рівня майже нульового
споживання енергії від 31 грудня 2018 року, а інші нові будівлі – на 2 роки
пізніше.
Уряди мають запровадити системи сертифікації ефективності використання енергії. Сертифікати надають інформацію для потенційних покупців або
орендарів щодо споживання енергії приміщеннями, а також рекомендації
щодо його раціонального зменшення. Сертифікати повинні бути включені в
усі комерційні рекламні оголошення у ЗМІ, коли приміщення пропонуються
для продажу або оренди.

Історія імплементації Директиви 2010/31/ЄС є яскравим прикладом компромісу між зацікавленими сторонами та бажання української влади пом’якшити
наслідки непопулярних, але необхідних кроків на шляху до раціональнішого
споживання енергії. Аналогічно до супутніх законів з числа «пакету енергоефективності», обговорення проекту відповідного закону почалося задовго
до 2017 року. Станом на початок року, до Верховної Ради були внесені два
альтернативних законопроекти – урядовий 4941309 та депутатський 4941д310, на додачу до ще одного проекту, зареєстрованого під номером 4941-1311,
але згодом відкликаного.
Така ситуація склалася насамперед внаслідок відсутності єдиної позиції
щодо темпів та повноти імплементації усіх положень відповідної Директиви
ЄС. Зокрема, ухвалений у подальшому законопроект № 4941-д передбачав

309

h
 ttp://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59631

310

h
 ttp://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60730

311

h
 ttp://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60595

78

Енергоефективність та соціальні питання

відкладення реалізації передбачених дій до початку 2018 року, а згодом і до
липня 2018 року, мав кращу координацію з іншими «енергоефективними»
законами, а також, що вбачається головним, пропонував і закріпив відмову
України від запровадження обов’язкової енергетичної сертифікації основної
частини житлового фонду, який передбачається Директивою 2010/31/ЄС.
Мова йде про виключення з переліку випадків для обов’язкової сертифікації
будівель та відокремлених частин будівель, які продаються або передаються в найм (оренду) на строк не менше одного року312. Таким чином, істотним
чином було обмежено досягнення принципової цілі Директиви у частині
прямого ефекту для населення, яке є найбільш зацікавленим учасником відповідних правовідносин і прямим вигодонабувачем від підвищення енергоефективності.
Очевидною причиною для такого кроку народні депутати назвали неготовність покладати додатковий фінансовий тягар на населення, яке було
би змушене проводити певний вид енергетичного аудиту для отримання
сертифікату при суттєвих правочинах із нерухомістю. В ході публічних та
робочих обговорень цього питання, у тому числі за присутності експертів
Секретаріату Енергетичного Співтовариства, члени Комітету ПЕК висловлювали намір виправити цю невідповідність протягом кількарічного періоду дії
закону на основі повнішої інформації про порядок та вартість відповідних
операцій.
Як й інші супутні закони, розгляд законопроекту № 4941-д неодноразово
відкладався, подекуди продовження розгляду було питанням кількох голосів та процедури повторного першого читання313, а остаточне прийняття 22
червня 2017 року, вірогідно, не було би можливим без потужної адвокаційної
кампанії громадськості та представників Єврокомісії314. Згідно з Перехідними положеннями, він буде введений в дію через 12 місяців, тобто 23 липня
2018 року, а окремі положення – зокрема щодо обов’язкового розміщення сертифікатів енергетичного аудиту будинків публічних закладів, а також
ті, що пов’язані із наданням державної фінансової підтримки у поєднанні із
отриманням такого сертифікату, – вступлять в силу ще через майже рік, а
саме 1 липня 2019 року315. Очевидно, такий підхід покликаний узгодити терміни початку повноцінного функціонування системи фінансування заходів
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з підвищення енергоефективності із налагодженням системи енергетичної
сертифікації будівель, однак за умови вчасного створення Фонду енергоефективності.
Задля повноцінного виконання приписів закону, протягом другої половини
2017 року Мінрегіон вів роботу з розробки 15 нових (або ґрунтовно перероблених) нормативно-правових актів, з яких 7 є науково-технічними розробками і 8 – актами, що розробляються самим Мінрегіоном. Станом на завершення року, усі 7 технічних документів були внесені до плану науково-технічного роботи на 2018 рік, що означає, що жодний з них не був фіналізований у 2017 році, решта проектів нормативно-правових актів знаходяться на
різних стадіях погодження із відповідальними органами і лише один – наказ
Мінрегіону «Про визначення будівель, які часто відвідуються громадянами»
від 6 жовтня 2017 року, був зареєстрований Мін’юстом316.

Висновок
Директива 2010/31/ЄС має великий потенціал до скорочення споживання енергії на національному рівні. Ухвалення у 2017 році рамкового закону є вкрай позитивним кроком, що відкрив шлях до системного запровадження механізмів енергозберження та термомодернізації житлового фонду. У той же час, неповна відповідність прийнятого закону
положенням Директиви не дає змоги констатувати безумовний успіх
у цій сфері, адже найбільша частина будівель, що потребують огляду
та сертифікації для подальшої енергомодернізації, були виключені з-під
вимоги обов’язкової енергетичної сертифікації при значних транзакціях з нерухомістю. Процес розробки підзаконної бази також потребує
більшої прозорості та кращого темпу.
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СПОЖИВАЧІВ
(СТАТТЯ 3 ДИРЕКТИВ 2009/72/ЄС ТА 2009/73/ЄС)
Країни ЄС повинні забезпечити, щоб всі клієнти мали право вибирати постачальників електроенергії та газу, і мали змогу за бажання легко його змінити протягом щонайдовше 3-х тижнів. Вони також повинні гарантувати, щоб
клієнти отримували відповідні дані про власне споживання.
Також повинен бути введений у дію незалежний механізм (у вигляді інституту енергетичного омбудсмена або органу захисту прав споживачів) для
ефективного опрацювання скарг та вирішення суперечностей.

Складністю моніторингу та оцінки реформ у сфері соціального захисту споживачів енергетичних послуг є розрізненість правового регулювання та рівнів імплементації відповідних зобов’язань. Виходячи з сутності правил, що
закладаються статтям 3 директив 2009/72/ЄС та 2009/73/ЄС, на їхню імплементацію направлені зусилля з виконання законів «Про ринок природного газу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії», а також низки інших нормативно-правових актів, що покликані запровадити на енергетичних ринках належний рівень конкуренції.
На жаль, імплементація жодного з цих базових законів не відбувається так
швидко, як цього б хотілося. Особливо гостро стоїть питання функціональності оновленого Регулятора – внаслідок фактичного саботажу Президентом, Кабінетом Міністрів та Верховною Радою своїх обов’язків із призначення членів конкурсної комісії для запуску процесу підбору членів нової
НКРЕКП, протягом усього часу з моменту прийняття закону у вересні 2016
року, функціонування Регулятора проходило під знаком невизначеності.
Подібною станом на кінець 2017 року виглядає і реформа соціальної підтримки населення щодо компенсації витрат на енергоносії. З початку 2017 року
громадськість закликала уряд розробити довготерміновий план поетапного
переходу до монетизації субсидій з подальшим поступовим зменшенням
соціальних нормативів, а також забезпечити можливість для отримувачів
субсидій використовувати кошти, зекономлені у результаті різниці між нормативним та фактичним рівнем споживання цього опалювального сезону317.
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Замість такого системного рішення, у квітні Кабінет Міністрів продовжив на
опалювальний сезон 2017-2018 рр. точкове рішення з минулого сезону, за
яким суму до 700 грн зможуть отримати ті господарства, які отримують субсидію і зможуть довести належний рівень зменшення споживання318.
На щастя, на цьому робота не була зупинена, і під значним зовнішнім та
внутрішнім тиском Мінфін розробив, а уряд ухвалив 8 листопада 2017 року319
перший етап повноцінної монетизації житлово-комунальних субсидій, який
буде запущений з 1 січня 2018 року і передбачатиме заміну умовної системи
взаємозаліків надавачів послуг із казначейством на прямі розрахунки. Це
так звана монетизація на рівні підприємств, яка також передбачає усталені
строки проведення розрахунків за субсидіями (до 24 числа кожного місяця),
можливість вибору виконавцями послуг постачальника енергоносіїв (природного газу) та розрахунок з ним за відповідний обсяг ресурсу «живими»
коштами.
Це можна вважати значним досягненням, хоча протягом 2016 та 2017 років
сформувався потужний консенсус щодо необхідності запровадження моделі персональної особистої монетизації на рівні споживачів послуг. Такий
наступний етап має бути запроваджений з початку 2019 року, як це передбачається положеннями прийнятного 9 листопада 2017 року Закону «Про
житлово-комунальні послуги»320.
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Висновок
Більш ніж річна затримка із оновленням складу НКРЕКП та критичне
затягування із запровадженням ефективної системи монетизації державної допомоги найменш захищеним споживачам є найбільш вагомими
факторами слабкого прогресу у питаннях соціального захисту споживачів енергетичних послуг. Як і раніше, надання житлово-комунальних
субсидій відбувається у непрозорий спосіб і не стимулює ані скорочення
споживання, ані економію таких коштів. Також, за 2017 рік споживачі
газу та електроенергії фактично не наблизилися до можливості змінити своїх постачальників.
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ДИРЕКТИВА 2011/92/ЄС ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ ОКРЕМИХ ДЕРЖАВНИХ І ПРИВАТНИХ ПРОЕКТІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (КОДИФІКАЦІЯ) (СТАТТЯ 363 УА)
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 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.

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 мала
два місяці, щоб відреагувати на звинувачення щодо невідповідності законодавству ЄС.321 Проте, після прийняття Закону України “Про оцінку впливу
на довкілля” дане провадження було закрите.
Планом пріоритетних дій уряду на 2017 рік було передбачено супроводження у Верховній Раді проекту Закону “Про оцінку впливу на довкілля”
(№2009а-д)322. Основним досягненням 2017 року стало прийняття цього закону та трьох підзаконних нормативно-правових актів.
23 травня 2017 року Верховна Рада прийняла згаданий закон у другому читанні323, рішення підтримали 232 депутатів. Повторне прийняття цього закону (після заветованого Президентом) свідчить про важливі зміни в політиці:
екологічні питання можуть бути ефективно просунуті на порядок денний.
Із липня 2017 року при Мінприроди працювала Робоча група з питань імплементації Директиви 2011/92/ЄС. На її засіданні 27 липня був розглянутий
План організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення ре-
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https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/AREAS_OF_WORK/Dispute_Settlement/2016/13
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http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249935442
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алізації Закону «Про оцінку впливу на довкілля» та обговорено пропозиції
щодо розроблення підзаконних нормативно-правових актів. Згодом Мінприроди оприлюднило проекти таких актів для обговорення з громадськістю
(громадські слухання відбулись 12 жовтня).324
18 грудня 2017 року Закон «Про оцінку впливу на довкілля» набув чинності. Для початку практичного застосування закону, 13 грудня 2017 року уряд
схвалив три підзаконних нормативно-правових акти, а саме:
 Постанову

№ 989 “Про затвердження Порядку проведення громадських
слухань у процесі оцінки впливу на довкілля”325;

 Постанову

№ 1010 “Про затвердження критеріїв визначення планованої
діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці
впливу на довкілля”326;

 Постанову № 1026 “Про затвердження Порядку передачі документації для

надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу
на довкілля”327.
Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля вже розпочав роботу у тестовому
режимі. Він доступний за посиланням - http://eia.menr.gov.ua.
Питання впровадження оцінки впливу на довкілля розглядалось Мінприроди у 2017 році і в контексті впровадження в Україні Люксембурзької декларації. 18 жовтня 2017 року відомство презентувало Дорожню карту щодо імплементації положень Люксембурзької декларації328. Документ, серед іншого,
включає основні поточні пріоритети політики Мінприроди щодо реформування природоохоронного сектору:
 формування

горизонтального бачення екологічної політики у державі через прийняття рамкової оновленої державної екологічної Стратегії;
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https://menr.gov.ua/news/31757.html
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 забезпечення

інтеграції екологічної політики до секторальних політик (та
до регіональних/ місцевих політик розвитку) через впровадження інституту ОВД, прийняття закону про СЕО, належне функціонування процедур;

 перехід до моделей циркулярної економіки через прийняття національної

Стратегії управління відходами європейського зразка;
 інтеграція

політики щодо зміни клімату до галузевих та місцевих політик
через підготовку та прийняття Стратегій низковуглецевого розвитку та
(секторальних планів) з адаптації до зміни клімату;

 реформа системи екологічного моніторингу, нагляду та контролю;
 реформа

системи управління водними ресурсами: розділення політичної,
господарської та наглядової функцій;

 організація управління за басейновим принципом;
 інформаційне забезпечення системи прийняття рішень “Відкрите довкілля”.

Висновок
Після довгих зусиль базовий закон для забезпечення впровадження в
Україні оцінки впливу на довкілля був прийнятий Верховною Радою та
підписаний Президентом. На його виконання вже прийнята майже вся
необхідна підзаконна нормативно-правова база. Практичне застосування закону розпочалось 18 грудня 2017 року. Наразі ще немає жодного
висновку з оцінки впливу на довкілля, а Єдиний реєстр з ОВД працює в
тестовому режимі. Відповідно до вимог Угоди про асоціацію законодавче наближення у цій сфері фактично завершено. Щоб переконатись, чи
на практиці працюватиме нова процедура, в якій вже законодавчо закладено низку проблемних питань, і чи потрібні якісь додаткові законодавчі зміни, потрібен певний час практичного застосування ОВД.
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ДИРЕКТИВА 2001/42/ЄС ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ ОКРЕМИХ ПЛАНІВ ТА
ПРОГРАМ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (СТАТТЯ 363 УА)
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.

Планом пріоритетних дій уряду на 2017 рік передбачено супроводження у
Верховній Раді проекту Закону “Про стратегічну екологічну оцінку” (№6106).329
У 2017 році його вдалось прийняти лише в першому читанні.
17 січня 2017 року Верховна Рада відповідною постановою330, внесеною у
грудні 2016 року, відхилила закон «Про стратегічну екологічну оцінку», який
був ветований Президентом. Перед цим депутати зробили кілька неуспішних спроб повернути закон на доопрацювання, проте забракло кількох
голосів. 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.
21 лютого 2017 року у парламенті групою депутатів був зареєстрований проект закону «Про стратегічну екологічну оцінку» (№6106)331. У порівнянні з відхиленим законом, наявні як переваги, так і недоліки запропонованої моделі
стратегічної екологічної оцінки (СЕО).
Запропонована модель в цілому відповідає Директиві 2001/42/ЄС. Водночас,
зі сфери дії СЕО практично виключено два ключові види документів планування: місцеві програми економічного та соціального розвитку (які щороку приймаються для використання бюджетних коштів) та містобудівну документацію (планування територій, включаючи громадське обговорення).
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В ЄС переважна більшість СЕО на місцевому рівні проводиться саме щодо
планування територій.
Важливим є той факт, що й не всі інші секторальні плани та програми вимагатимуть СЕО, а лише ті, які підлягають «затвердженню». Фактично, низка таких документів схвалюється, а не затверджується. Наприклад, остання
галузева програма, що виклика бурхливу реакцію серед екологічної громадськості – «Програма розвитку гідроенергетики на період до 2026 року» –
була схвалена, а не затверджена КМУ.
З іншого боку, у порівнянні з директивою законопроект розширює сферу
застосування СЕО шляхом посилання на об’єкти оцінки впливу на довкілля та включенням документів державного планування, розробка яких не є
обов’язковою згідно з національним законодавством. Це означає, що різноманітні місцеві стратегії (зокрема, у сфері енергетики, відходів), які добровільно розробляються за ініціативою місцевих громад, можуть наштовхнутись на додаткові адміністративні перешкоди і додаткові потреби у фінансових ресурсах.
З точки зору фінансових ресурсів, необхідних для реалізації СЕО, пояснювальна записка до законопроекту знову вводить в оману депутатів та Уряд,
стверджуючи, що коштів не потрібно. Насправді, проведення СЕО вимагатиме коштів державного та місцевих бюджетів, адже саме державні органи та органи місцевого самоврядування є замовниками планів, програм та
стратегій.
Комітет з питань екополітики розглянув та рекомендував Верховній Раді
прийняти цей законопроект за основу332. У повідомленні Комітету, серед іншого, зазначається, що Мінприроди підтримує законопроект та вважає, що
він враховує зауваження, викладенні у вето Президента. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради, у свою чергу, висловило низку зауважень, зокрема щодо неврахування положень Протоколу про
стратегічну екологічну оцінку. Зокрема, у висновку наголошується на необхідності проведення СЕО “для документів, які формують політику у певній
галузі, а також законодавства, якщо це може викликати суттєвий вплив на
довкілля (екологічні наслідки), зокрема, пов’язані із здоров’ям населення”.
23 травня 2017 року Верховна Рада прийняла законопроект №6106 за основу та доручила Комітету з питань екополітики доопрацювати його з ура-
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хуванням зауважень і пропозицій333. Розгляд у другому читанні відбувся 7
листопада 2017 року, проте законопроект не отримав достатньої підтримки і
був відправлений депутатами на повторне друге читання334. На початок 2018
року Комітет з екополітики вже доопрацював документ для розгляду Верховною Радою. Суттєвим недоліком законопроекту є звужене розуміння громадськості для цілей закону, яке не відповідає ані Директиві, ані Оргуській
конвенції.

Висновок
Незважаючи на докладені у 2017 році зусилля, так і не вдалось прийняти базовий закон щодо СЕО в Україні. Законопроект й надалі очікує на
повторне друге читання і потребує низки змін, щоб відповідати вимогам Директиви. Порушені терміни, визначені Угодою про асоціацію для
імплементації Директиви. Питання залишається серед актуальних на
порядку денному екологічних реформ у Україні, адже розробка та прийняття важливих стратегічних документів в Україні й надалі відбувається без проведення СЕО.
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ДИРЕКТИВА 2003/4/ЄС ПРО ДОСТУП ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРО СКАСУВАННЯ ДИРЕКТИВИ №90/313/ЄЕС
(СТАТТЯ 363 УА)
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,
зокрема, надто загальним, стосується ще не завершеного документу, або
внутрішньої комунікації.

Планом пріоритетних дій уряду на 2017 рік було передбачено впровадження системи електронного документообігу в Мінприроди та створення єдиної
уніфікованої електронної системи доступу до екологічної інформації про дозволи, ліцензії, статистичні звіти, матеріали перевірок, моніторингу у сфері
охорони навколишнього природного середовища335.
У цілому, імплементація Директиви 2003/4/ЄС не потребує системних змін
до чинного законодавства. Серед нормотворчих заходів, які необхідно було
здійснити відповідно до Плану імплементації Угоди про асоціацію, було розроблення змін та доповнень до законодавства України, що стосуються визначення екологічної інформації, визначення публічного органу, щодо неможливості відмови у відповіді на запит, а також щодо створення та забезпечення
функціонування автоматизованої інформаційно-аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища, забезпечення електронного
доступу до екологічної інформації та оприлюднення екологічної інформації.
Тим не менше, жодних додаткових нормативно-правових актів для імплементації Директиви не було прийнято. Заявлена Мінприроди у 2016 році розробка проекту нормативного-акту щодо доступу до екологічної інформації
так і не завершилась принаймні оприлюдненням відповідного проекту.
Хоча в плані апроксимації даної директиви не було зроблено жодних кроків, тим не менше, Мінприроди приділяє багато уваги наданню доступу до
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http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249935442
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екологічної інформації. Зокрема, згідно з дослідженням Офісу ефективного
регулювання «Відкритість Уряду», уряд покращив свою відкритість на 19%,
а Мінприроди отримало 71 бал із 77 можливих, ставши лідером відкритості
серед міністерств.336
У 2017 році Мінприроди запустило новий офіційний портал та відкрило
доступ до 12 наборів даних337. З 21 грудня 2017 року в Україні запрацював
геопортал “Водні ресурси України” (http://map.davr.gov.ua:44481/), який
функціонує в тестовому режимі, але вперше відкриває шлях до оновленої
інформації про річки та відіграватиме важливу роль при розробці планів
управління річковими басейнами. Також передбачається, що в перспективі на геопорталі будуть відображені дані моніторингу стану води у виділених водних масивах.
Відповідно до постанови від 13 грудня 2017 року № 1026 “Про затвердження
Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля”338, розпочав роботу в тестовому
режимі Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Він доступний за посиланням - http://eia.menr.gov.ua.
Серед координаційних заходів, визначених планом імплементації даної директиви, зазначено також моніторинг впровадження в Україні вимог щодо
доступу до екологічної інформації, передбачених Конвенцією про доступ до
інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до
правосуддя з питань, що стосуються навколишнього природного середовища (Оргуської конвенції), а також підготовка та подання до Секретаріату ЄЕК
ООН Національного звіту щодо впровадження Оргуської конвенції в Україні,
хоча такі заходи мають лише опосередковане відношення до імплементації
Директиви.
Відповідно до пункту 9 Рішення V/9m про дотримання Україною Оргуської
конвенції до 31 жовтня 2016 року Україна мала подати звіт про результати,
досягнуті у справі щодо подальшого здійснення рекомендацій, проте такого
звіту не було подано.339 В рамках регулярного звітування Україна мала пода-
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ти Національний звіт про імплементацію конвенції до 10 березня 2017 року,
проте такого звіту немає на офіційній сторінці ЄЕК ООН340, а консультації з
громадськістю щодо проекту звіту в Україні так і не проводились.

Висновок
За змістом імплементація положень Директиви не вимагає нагальних
кроків, хоча формально терміни імплементації порушені. Виконання положень Директиви є важливим з огляду на необхідність реалізації положень Оргуської конвенції в частині доступу до екологічної інформації. Досягненням у цій сфері став запуск низки інформаційних порталів
Мінприроди, проте наразі вони працюють в тестовому режимі і вимагають вдосконалення.
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https://www.unece.org/env/pp/reports_trc_implementation_2017.html
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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 (СТАТТЯ 363 УА)
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.

Імплементація Директиви 2003/35/ЄС тісно пов’язана з реалізацією Оргуської конвенції в Україні, зокрема положень, що стосуються участі громадськості та доступу до правосуддя, а також із імплементацією Директиви
2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє
середовище. Належна імплементація останньої, включаючи застосування на практиці, забезпечить впровадження практично більшості положень
директиви щодо участі громадськості. Оскільки наразі проект Закону “Про
стратегічну екологічну оцінку” відправлений Верховною Радою на повторне
друге читання, то процес апроксимації даної директиви теж зупинився на
невизначений період.

Висновок
Незважаючи на докладені у 2017 році зусилля, так і не вдалось прийняти
базовий закон щодо СЕО в Україні, який би забезпечив імплементацію
практично усіх положень Директиви щодо участі громадськості. Законопроект й надалі очікує на повторне друге читання й потребує низки
змін, щоб відповідати вимогам Директиви зокрема, у частині визначення громадськості. Питання залишається серед актуальних на порядку
денному екологічних реформ у Україні.
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ДИРЕКТИВА 2008/50/ЄС ПРО ЯКІСТЬ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ТА
ЧИСТІШЕ ПОВІТРЯ ДЛЯ ЄВРОПИ (СТАТТЯ 363 УА)
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.

Планом пріоритетних дій уряду на 2017 рік було передбачено розробку та
подання Кабінету Міністрів проекту акта щодо Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища і проекту постанови Кабінету Міністрів щодо затвердження Положення про Державну природоохоронну службу.341 Такі заходи
тісно пов’язані і з моніторингом якості атмосферного повітря.
Необхідність якнайшвидшої імплементації європейських норм щодо якості
атмосферного повітря посилюється тим фактом, що в Україні ростуть обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Так, за даними
Держстату, обсяг викидів у 2016 році у порівнянні з 2015 роком зріс на 7,7%342.
31 травня 2017 року Кабінет Міністрів затвердив Концепцію реформування
системи природоохоронного нагляду в Україні. Дана концепція, окрім створення нової природоохоронної служби, оновлення законодавчої бази, також передбачає запровадження нової системи моніторингу, що має бути
тісно пов’язана із імплементацією Директиви 2008/50/ЄС. Проте на рівні
концепції не є зрозумілим, яким чином може бути забезпечено імплементацію положень Директиви щодо якості атмосферного повітря.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у 2017 році було
підготовлено проект наказу МВС “Про затвердження Порядку встановлення зон та агломерацій та їх класифікація” з урахуванням вимог Директив
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2004/107/ЄС та 2008/50/ЄС, який направлено на погодження до Мінприроди, МОЗ та Держпродспоживслужби. Проте проект наказу відсутній у публічному доступі.
Створена у 2016 році Робоча група із впровадження директив 2008/50/ЄС
та 2004/107/ЄС, за інформацією ДСНС, отриманою на запит, у 2017 році проводила засідання регулярно, зокрема розглядала пропозиції щодо встановлення зон та агломерацій на території України, проект наказу МВС “Про затвердження Порядку встановлення зон та агломерацій та їх класифікація”.
Тим не менше, інформація про роботу групи та її напрацювання відсутня у
публічному доступі.

Висновок
Упровадження Директиви перебуває на початковій стадії. Робота
Мінприроди щодо реформи державного контролю у сфері довкілля, що
пов’язується, серед іншого, з моніторингом стану атмосферного повітря, так і не завершена. Анонсована діяльність щодо встановлення
зон та агломерацій та їх класифікації, є непублічною, і наразі реальних
результатів у цій сфері не спостерігається.
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ДИРЕКТИВА 2009/147/ЄС ПРО ЗАХИСТ ДИКИХ ПТАХІВ (СТАТТЯ 363 УА)
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.

Планом пріоритетних дій уряду на 2017 рік було передбачено низку заходів у
сфері збереження природи: розроблення і подання Кабінету Міністрів законопроекту “Про збереження природних оселищ та видів дикої флори і фауни, зникаючих та рідкісних в Європі” (який має забезпечити, серед іншого,
імплементацію Директиви про захист диких птахів), розроблення і подання
КМУ проектів указів Президента про створення/розширення територій та
об’єктів природно-заповідного фонду, заповнення бази даних щодо потенційних об’єктів Смарагдової мережі України, супроводження в Верховній
Раді проекту Закону “Про внесення змін до Закону України “Про природнозаповідний фонд України” (№ 4551) .343
Анонсована Мінприроди концепція щодо впровадження пташиної та оселищної директив та проект Закону “Про збереження природних оселищ та
видів природної фауни і флори європейського значення в Україні” так і не
були оприлюднені для громадського обговорення.
У 2017 році була прийнята низка нормативно-правових актів, які, хоча й не
мають прямого відношення до імплементації Директиви, проте, за належного їх виконання, матимуть позитивний вплив на захист птахів. У цьому
контексті необхідно згадати:
 Закон

про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі), прийнятий у лютому 2017 року344. Проте,
даний законопроект викликав неоднозначну реакцію екологічної громадськості та науковців, головним чином у зв’язку із забороною проведення
біотехнічних та механізованих сінокосних заходів на територіях ПЗФ, що
ставить під питання існування унікальних степових масивів України, для
яких потрібні регуляційні заходи з контролю чисельності небажаних чужорідних видів рослин345.
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 Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імпле-

ментації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних
видів тварин і рослин)346. Метою прийняття Закону є імплементація європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і
рослин. Завданнями є захист від знищення середовища перебування (зростання) видів тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної книги
України.
 Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охо-

рони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат, прийнятий 23 травня 2017 року347. Даний закон є надзвичайно важливий з огляду на необхідність охорони пралісів України та матиме
опосередкований вплив на захист диких птахів. Закон унеможливлює проведення рубок пралісів та сприятиме введенню адміністративної відповідальності за знищення і пошкодження пралісів.
9 лютого 2017 року групою народних депутатів був зареєстрований проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приведення у відповідність до європейських норм та вимог законодавства про охорону біорізноманіття)348. Хоча у пояснювальній записці до законопроекту, серед
іншого, автори посилаються на Директиву про збереження диких птахів, його
положення частково чи повністю не забезпечать імплементацію вимог Директиви.
Серед іншого, 25 липня було оприлюднено спільний наказ Мінприроди і Мінагрополітики про введення нових штрафів за браконьєрство.

Висновок
Прийняті у 2017 році нормативно-правові акти природоохоронного характеру, у випадку їх належної імплементації, опосередковано впливатимуть на охорону диких птахів. Тим не менше, необхідне комплексне
законодавче закріплення правових рамок імплементації пташиної та
оселищної директив в Україні. Актуальність даного питання посилюється тим фактом, що термін, визначений Договором про заснування
Енергетичного Співтовариства, щодо імплементації статті 4.2 даної
Директиви давно пропущений.
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ДИРЕКТИВА 2010/75/ЄС ПРО ПРОМИСЛОВІ ВИКИДИ (ВСЕОХОПЛЮЮЧЕ ЗАПОБІГАННЯ І КОНТРОЛЬ ЗАБРУДНЕНЬ) (СТАТТЯ 363 УА)
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.

Питання щодо впровадження інтегрованих дозволів у сфері водокористування є частиною зобов’язань відповідно до Директиви 2010/75/ЄС про
промислові викиди. Першим кроком у напрямку впровадження інтегрованого дозволу позиціонується робота над дозволом на спеціальне водокористування. 7 лютого 2017 року Верховна Рада прийняла у другому читанні
та в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру (щодо спеціального водокористування)»349. Ним спрощено
процедуру видачі дозволів на спеціальне водокористування, зокрема надано повноваження Державному агентству водних ресурсів, позбавлено
таких повноважень обласні, Київську та Севастопольську міські державні
адміністрації, а також Раду міністрів Автономної республіки Крим; зроблено виключення для водокористувачів, які забирають та використовують
менше 5 кубічних метрів води на добу (крім тієї, що використовується для
виробництва напоїв та фасованої води); скорочено та визначено вичерпний перелік документів, які подаються для оформлення права спеціального водокористування; встановлено вичерпні підстави для припинення
права спеціального водокористування та визначено порядок припинення
такого права.
Тим не менше, у 2017 році так і не було розроблено та оприлюднено законопроекту щодо інтегрованого дозволу, як це вимагається Директивою та
відповідним планом імплементації.
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Робота над Національним планом скорочення викидів від великих спалювальних установок має довгу історію. Проект документу був розроблений та
обговорений з громадськістю ще станом на кінець 2015 року, проте для його
схвалення знадобилось майже два роки.
8 листопада 2017 року уряд схвалив Нацплан. Координатором виконання
визначено Міністерство енергетики, яке до 1 грудня мало подати до КМУ
проект плану заходів із впровадження НПСВ на 2018 рік. Попереднім своїм
рішенням у вересні 2017 року Кабінет Міністрів зобов’язав Мінприроди внести зміни до технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих
речовин із таких установок протягом 3 місяців після затвердження НПСВ.
НПСВ має на меті поступове скорочення викидів діоксиду сірки, оксидів азоту та пилу від великих спалювальних установок (номінальною тепловою потужністю 50 МВт і більше) до 31 грудня 2033 року. Таких установок наразі в
Україні функціонує 223, 90 з яких включені до НПСВ для скорочення викидів,
135 мають бути виведені з експлуатації, і лише 3 вже відповідатимуть вимогам щодо викидів з січня 2018 року. План передбачає щорічне подання на
розгляд Секретаріату Енергетичного Співтовариства звітів про виконання
НПСВ (забезпечує Міненерговугілля).
Мінприроди розпочало роботу над створенням можливостей для практичного застосування Національного плану скорочення викидів. 29 грудня 2017
року на веб-сторінці Мінприроди було розміщено повідомлення про оприлюднення проекту наказу350 щодо встановлення гранично допустимих нормативів викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт.

Висновок
Найбільшим досягненням в імплементації Директиви у 2017 році стало
схвалення Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок. Проте для його практичної реалізації необхідна низка підзаконних актів. Тим не менше, імплементації іншого компоненту
Директиви – інтегрованого дозволу, не приділяється достатньої уваги.
Зокрема, так і не розроблений проект закону щодо інтегрованого дозволу, який би міг забезпечити належну імплементацію Директиви.
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ДИРЕКТИВА 2009/28/ЄС ПРО ЗАОХОЧЕННЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ
ЕНЕРГІЇ, ВИРОБЛЕНОЇ З ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЯКОЮ ВНОСЯТЬСЯ ЗМІНИ ДО, А В ПОДАЛЬШОМУ СКАСОВУЮТЬСЯ ДИРЕКТИВИ
2001/77/ЄС ТА 2003/30/ЄС (СТАТТЯ 338 УА)
Директива окреслює загальні рамки щодо отримання енергії з відновлюваних
джерел енергії. Документ 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, які є членами Енергетичного Співтовариства, та 10% частки цього типу енергії в транспортному секторі для кожної країни-учасниці Договору.
Директивою, зокрема, встановлюються правила щодо спільних проектів між
державами-членами та третіми країнами у «зеленій» галузі та правила доступу
до мереж електропостачання для виробництва енергії з ВДЕ.

Станом на 1 грудня 2017 року в Україні працювало 225 об’єктів відновлюваної
енергетики (без урахування окупованої території АР Крим), яким встановлено «зелений» тариф. Потужність об’єктів відновлюваної енергетики (окрім
великих ГЕС та ГАЕС) – 1331,069 МВт, з яких 213,367 МВт було введено в експлуатацію протягом 2017 року. Потужність великих ГЕС та ГАЕС складала
6063,3 МВт; таким чином, загальна потужність об’єктів ВДЕ наприкінці 2017
року сягала 7394,369 МВт. Відповідно до Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, наприкінці 2017 року потужність
об’єктів ВДЕ мала би скласти 8709 МВт351.
Водночас, реалізацію «зелених» проектів як пріоритет закріплено і у схваленій урядом Енергетичній стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»352. Відповідно до неї,
частка електроенергії з ВДЕ у загальному обсязі виробленої електричної
енергії має досягти 25%. Враховуючи, що станом на 1 грудня ця частка становила лише 1,49%353, то ціль поки виглядає занадто амбітно, оскільки її реалізація потребує дуже швидких темпів збільшення «зелених» потужностей.
Для досягнення визначених цілей основні сили мають бути спрямовані на
перегляд державної політики стимулювання використання ВДЕ: зокрема,
очікується зміщення акценту з будівництва великих електростанцій на малі.
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У вересні 2017 року міністр енергетики І.Насалик підписав Меморандум про
взаєморозуміння щодо спільного підходу до розвитку ринку електричної
енергії, енергоефективності та відновлюваної енергетики в рамках Ініціативи CESEC354. Українська сторона вважає, що наміри, викладені в документі, відповідають положенням Енергетичної стратегії на період до 2035 року.
Тим часом, Мінприроди представлено проект Стратегії низьковуглецевого
розвитку до 2050 року355, якою передбачається скорочення викидів, а також
впровадження виробництва із застосуванням «зелених» технологій в усіх
секторах вітчизняної економіки.
Загалом же, протягом року на розгляд Верховної Ради було внесено низку важливих законопроектів на виконання Директиви 2001/77/ЄС, більша
частина з яких була прийнята. Зокрема, було прийнято Закон про внесення
змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії356. Основна ідея
− встановлення тарифу на тепло, вироблене з відновлюваних джерел, на
рівні 90% від діючого тарифу на тепло, вироблене з газу, для потреб бюджетних установ та населення. Планується, що його реалізація дозволить
надати інвесторам гарантії повернення інвестицій, знизити собівартість теплової енергії та тарифи для кінцевих споживачів, а також скоротити імпорт
газу на понад 3 млрд кубометрів.
Постановою №679 від 6 вересня 2017 року357 уряд затвердив порядок стимулюючого тарифоутворення щодо встановлення тарифів на теплову енергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії. Новий механізм передбачає
встановлення тарифу на рівні 90% діючого у даному населеному пункті на
теплову енергію, що виробляється з використанням газу. У разі відсутності
такого тарифу – на рівні 90% від середньозваженого тарифу по регіону.
Усунути одну з головних перешкод для активнішого розвитку альтернативної енергетики в Україні – складність приєднання нових об’єктів «зеленої»
генерації до мереж – покликаний законопроект «Про внесення зміни до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності» щодо покращення
інвестиційних можливостей у сфері виробництва електричної енергії з альтернативних джерел» (№6081), який наприкінці року був прийнятий у першому читанні358. Проект закону розроблено з метою імплементації Директиви 2009/28/ЄС. Зазначеним документом передбачається обмежити строк дії
технічних умов на приєднання об’єктів до електричних мереж до 3-х років.
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Наприкінці листопада 2017 року у Верховній Раді було зареєстровано розроблений спільно з Держенергоефективності законопроект №7348359 щодо
розвитку сфери виробництва рідкого палива з біомаси, зокрема, біоетанолу
та біодизелю. Цим документом пропонується створити гарантований ринок
біоетанолу і біодизеля з рахунок визначення обов’язкової частки біокомпонентів в загальному обсязі реалізованих в Україні моторних палив. Законопроектом пропонується визначити частку біодизелю на рівні не менше ніж
2,7% з 1 липня наступного року, а біоетанолу – не менше 3,4% з 1 липня 2018
року, і 4,8% з 1 липня 2019 року.
Водночас, частина документів вже багато місяців перебуває на розгляді у Верховній Раді. Зокрема, у травні члени Комітету Верховної Ради з питань ПЕК розглянули законопроект «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з
прийняттям Закону України «Про адміністративні послуги»» та рекомендували
парламенту прийняти його у повторному першому читанні за основу360. Мета
цього документу –врегулювати питання, які стосуються підтвердження належності палива до альтернативного, та надання послуг з проведення кваліфікації
когенераційної установки. На початку червня 2017 року було вручено повторне
подання Комітету361, і з того часу законопроект очікує на розгляд.
31 липня у Верховній Раді був зареєстрований362 проект постанови про прийняття за основу доопрацьованого законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання використання побутових відходів
як альтернативного джерела енергії. Цим законопроектом передбачається
введення «зеленого» тарифу на електроенергію зі сміття і розширення відповідальності виробників упаковки за її утилізацію. Відповідно до тексту законопроекту, «зелений» тариф буде застосовуватися виключно до електроенергії, виробленої з побутових відходів, які до того пройшли сортування. З
таких відходів повинні бути вилучені небезпечні компоненти, а також матеріали, придатні для вторинного використання (пластик, скло, папір, метал).
Тим часом, з метою виконання вимог Національного плану дій з відновлюваної
енергетики на період до 2020 року та через велику кількість звернень НКРЕКП
почала публікувати статистичну інформацію щодо об’єктів альтернативної
електроенергетики, яким встановлено «зелений» тариф363. Більш детально та
наочно ознайомитися з результатами статистики можна завдяки карті об’єктів
ВДЕ364, яку підготували експерти DiXi Group на основі статистики НКРЕКП.
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62987
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58949
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58949
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62380
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http://ua-energy.org/uk/posts/rehuliator-pochav-opryliudniuvaty-statystyku-pro-obiekty-vde-iakym-stavnovleno-zelenyi-taryf
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https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1XpUHYI597UcL3fLyH0dZMRM9bTY&ll=49.2830704536652%2C49.48290221875004&z=6
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НКРЕКП також затвердила зміни до Примірного договору про купівлю-продаж електроенергії з відновлюваних джерел (РРА)365. Серед ключових змін
наступні:
 фіксований

термін дії РРА – до 1 січня 2030 року (до внесення змін приблизний PPA не встановлював термін його дії, і, як правило, зазвичай укладався на рік, а потім щорічно термін його дії подовжувався);

 чітке визначення форс-мажору;
 можливість переуступлення права вимоги для захисту прав кредиторів;
 більше варіантів для інвесторів для вирішення суперечок;
 концепції попереднього укладення договору (РРА може бути укладений до

початку будівництва і введення електростанції в експлуатацію).
Варто зазначити, що документ, головне завдання якого – збільшити кількість інвесторів, покращити умови їхньої роботи, а також залучити борговий
капітал з більш низькою вартістю – був розроблений фахівцями НКРЕКП
спільно з такими міжнародними фінансовими установами як ЄБРР, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та Корпорація приватних закордонних інвестицій (OPIC).
Тим часом, Держенергоефективності, визначивши залучення інвесторів
одним із пріоритетних завдань, продовжує налагоджувати співпрацю з іншими країнами. Однак, поки ця співпраця має лише характер переговорів.
Зокрема, Україна хоче налагодити стратегічний діалог у галузі відновлюваної
енергетики з Ізраїлем, Данією, Індією, Фінляндією, Молдовою та Словенією.
Варто також зазначити, що Міністерство закордонних справ Фінляндії і Північна екологічна фінансова корпорація NEFCO підписали Угоду про створення фонду для фінансової підтримки проектів з відновлюваної енергетики в
Україні. Обсяг фонду становитиме 6 млн євро. Фінсько-український цільовий фонд передбачає надання технічної допомоги та виділення грантових
коштів для реалізації проектів в Україні. Основним координатором роботи
фонду з боку України стане Держенергоефективності, фінансування проектів здійснюватиметься через NEFCO.
Однак, найголовнішим досягненням для надходження інвестицій стало
приєднання України до Міжнародного агентства з відновлюваних джерел

365

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1118874-17
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IRENA366. Участь в цьому агентстві відкриває для України цілу низку можливостей: зокрема, однією з головних є можливість подавати заявки до Абудабійського фонду розвитку (АDFD) щодо отримання пільгових кредитів на
«зелені» проекти: під 1-2% терміном до 20 років, включаючи 5-річний пільговий період, при умові співфінансування 50/50.
Окрім того, приєднання до IRENA дозволить Україні тісніше співпрацювати
з розвинутими державами задля залучення інвестицій, що вкрай актуально зважаючи на необхідність виконання цілей Національного плану дій з
відновлюваної енергетики на період до 2020 року. Приєднання до IRENA є
додатковою гарантією та стимулом для іноземних інвесторів щодо фінансування проектів в Україні.
Паралельно з цим, влада починає все більше уваги звертати на електромобілі – не тільки як сучасний екологічний вид транспорту, а й як один із варіантів по зменшенню енергозалежності від імпортованих нафтопродуктів.
Окрім того, активніше використання електротранспорту є однією з умов виконання Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до
2020 року. Для виконання цілей документу до 2020 року в Україні має бути
зареєстровано понад 11 тис. електричних авто367.
У грудні 2017 року Верховна Рада прийняла зміни до Податкового кодексу368,
тим самим скасувавши податок на додану вартість та акциз на ввезення в
Україну електромобілів. Таким чином, вже у 2018 році електрокари можна
буде придбати без ПДВ, акцизу та ввізного мита.

Висновок
Результати 2017 року свідчать про активне відродження галузі відновлюваної енергетики. Водночас, попри прийняття значної кількості потрібних законодавчих актів, політична нестабільність і нерозуміння
деяких правил, які діють на ринку, стримують інвесторів у реалізації
проектів. Через відсутність достатньої кількості інвестицій розвиток
галузі відбувається низькими темпами – як результат, Україна суттєво відстає від досягнення цілей, визначених у Національному плані дій з
відновлюваної енергетики до 2020 року.
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http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2222-19
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http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249919582&cat_id=244277212
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62878
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ДИРЕКТИВА 2009/119/ЄС СТОСОВНО НАКЛАДЕННЯ НА ДЕРЖАВЧЛЕНІВ ЄС ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ПІДТРИМКИ МІНІМАЛЬНИХ ЗАПАСІВ СИРОЇ НАФТИ ТА/АБО НАФТОПРОДУКТІВ (СТ. 338 УА)
Директива передбачає прийняття належних законів, підзаконних актів та
адміністративних положень для забезпечення збереження на постійних
засадах загального рівня резервів сирої нафти та/або нафтопродуктів, що
був би еквівалентним, щонайменше найбільшій кількості, представленій
або 90 днями середньодобового значення імпорту нетто, або 61 днем середнього внутрішнього добового споживання.

Згідно з планом імплементації Директиви 2009/119/ЄС, затвердженим 8
квітня 2015 року369, Міненерговугілля мало в координації з Секретаріатом
Енергетичного Співтовариства розробити, а Кабінет Міністрів – ухвалити в
грудні 2015 року нормативно-правовий акт щодо вибраної Україною моделі
запасів370. Інший пункт передбачав розроблення проекту закону України про
підтримку мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів і його ухвалення в
грудні 2016 року. Проте результатами роботи є лише:
 підготовлений Держрезервом і презентований 15 березня 2016 року зако-

нопроект «Про стратегічні резерви», що містив «велику кількість концептуальних помилок»371;
 рекомендації

експертів щодо обсягу мінімальних запасів (1,97 млн т у нафтовому еквіваленті) і джерел фінансування заходів із їхнього створення
(додатковий збір у розмірі 0,4 грн із кожного реалізованого в 2017-2023
роках літра автомобільного бензину та дизельного палива)372.

Не виконано й пункт плану373, згідно з яким Міненерговугілля зобов’язувалося
щомісячно подавати до Секретаріату Енергетичного Співтовариства статистичні дані щодо запасів нафти і нафтопродуктів, і пункт, що передбачав початок звітування перед Єврокомісією та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства з січня 2017 року.
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/346-2015-%D1%80

370

http://www.kmu.gov.ua/document/248091904/Dir_2009_119.pdf
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http://agroportal.ua/publishing/lichnyi-vzglyad/mnimaya-borba-s-korruptsiei-otsutstvie-reform-pri-pustykh-skladakh-gosrezerva/
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http://interfax.com.ua/news/economic/346294.html
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http://www.kmu.gov.ua/document/248091904/Dir_2009_119.pdf
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Також Міненерговугілля брало на себе зобов’язання щодо будівництва додаткових резервуарів для зберігання нафти та/чи нафтопродуктів, зокрема
на 2016 рік було заплановано «будівництво двох резервуарів для зберігання
нафти місткістю 50 тис. т кожний»374. Однак, згідно з Актом планової перевірки
дотримання ПАТ «Укртранснафта» Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами375,
у будівництво резервуарів РВС-50000 № 2 і 3 ЛДВС «Броди» вкладено лише
55% запланованих коштів. При цьому в зазначеному Акті відсутні відомості про анонсовані в грудні 2015 року376 плани зведення протягом 21 місяця у
с Смільне Бродівського району Львівської області резервуару для зберігання
50 000 кубометрів нафти377. Натомість зазначено, що корисна місткість 11 резервуарних парків ПАТ «Укртранснафта» (79 резервуарів) становить 545 тис.
кубометрів, що вдвічі менше номінальної (1083 тис. кубометрів) (без урахування 24 резервуарів, виведених з експлуатації, у тому числі в ремонт або для
обстеження). При цьому в 2016 році відремонтовано лише 4 резервуари378.
З огляду на це, у звітах Секретаріату Енергетичного Співтовариства за 2016 і 2017
роки зазначено, що в Україні відсутній прогрес у створенні нафтових резервів379,380.
Керуючись цим і розробленим Держрезервом оновленим планом381 імплементації Директиви 2009/119/ЄС, Кабмін переніс терміни:
 обрання

моделі мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів – із грудня
2015 на грудень 2017 року (відповідальні – Міненерговугілля і Держстат);

 підготовку

законопроекту «Про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів» – із грудня 2016 на грудень 2017 року (відповідальні – Держрезерв,
Мінекономрозвитку і Мінфін);

 реалізації

всіх передбачених планом організаційних заходів – на період після набуття чинності законом «Про мінімальні запаси нафти і
нафтопродуктів»382.
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http://www.ukrtransnafta.com/ru/press_center/company_news?id=191
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http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog8/naftogas/2017/Akt-Ukrtransnafta_19.06.2017-95.pdf
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http://www.ukrtransnafta.com/ua/press_center/company_news?id=166
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http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245131366
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http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog8/naftogas/2017/Akt-Ukrtransnafta_19.06.2017-95.pdf
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https://www.energy-community.org/dam/jcr:d486761d-7d19-4ac6-b55f-2cf838f689bd/EnC_IR2016.pdf
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https://www.energy-community.org/dam/jcr:b03950a0-9367-4618-961b-3efad53b79fd/EnC_IR2017.pdf
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http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/uploads/attach-3346-490347147.pdf
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Утім, в листі від 15 листопада 2017 року № 100-29/03-12405 Антимонопольного
комітету України ідеться про скасування розпорядження383 й коригування наведених у ньому термінів постановою уряду «Про виконання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони».
Станом на початок 2018 року цей документ не оприлюднений; за неофіційною
інформацією, він містить пункти про перенесення строків ще на 6-12 місяців.
Нові терміни в цілому відповідають установленим у проекті технічної підтримки ЄС «Допомога Україні у процесі впровадження реформ у секторі
енергетики відповідно до міжнародних зобов’язань країни» в частині імплементації Директиви 2009/119/ЄС. Перші напрацювання експертів згаданого проекту презентовані 8 листопада 2017 року на засіданні Робочої групи
щодо формування стратегічних запасів нафти та нафтопродуктів384, створеної при Держрезерві на заміну утвореної наказом Міненерговугілля від 2
липня 2015 року № 412. Відповідно до них, рекомендовано:
 визначити

загальний обсяг мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів в
Україні в кількості 2 млн т у нафтовому еквіваленті, зокрема 580 тис. т сирої
нафти, 460 тис. т бензину моторного і 930 тис. т дизельного палива;

 забезпечити

збереження в Україні на постійних засадах фізично доступних резервів сирої нафти та/чи нафтопродуктів в обсягах, еквівалентних щонайменше 90 дням середньодобового імпорту нетто;
385

 оцінити

загальні затрати на закупівлю та зберігання нафтових резервів у
1,1 млрд дол.;

 вибрати

як базову для України модель підтримки нафтових резервів, згідно з якою управління нафтовими резервами здійснює спеціальне агентство, утворене як державний орган, що складається з представників органів влади й суб’єктів господарювання, які зобов’язані утримувати резерви.

При цьому згаданою вище постановою уряду щодо виконання Угоди про
асоціацію додатково сформульовані завдання Держрезерву й Міненерговугілля щодо:
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/503-2017-%D1%80
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http://rezerv.gov.ua/u-derzhrezervi-tryvae-robota-po-implementacii-dyrektyvy2009119ec/
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Фізична доступність означає таке розташування резервів, якими забезпечується їхнє введення в обіг або фактична доставка
кінцевим споживачам та на ринки протягом строків і за умов, здатних зменшити проблеми з постачанням, що можуть виникнути.
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 розроблення до 31 грудня 2018 року планів дій із введення в обіг екстрених

і спеціальних резервів у разі значного порушення постачання нафти;
 добудови

додаткових резервуарів і закупівлі нафти й нафтопродуктів, необхідних для формування їх мінімальних запасів, до 31 грудня 2019 року;

 запровадження

до 31 грудня 2022 року регулярного звітування Європейській Комісії та Секретаріату Енергетичного співтовариства про резерви
нафти й нафтопродуктів.

Поява доручення про добудову резервуарів і закупівлю нафти й нафтопродуктів протягом року свідчить, що його автори мали достатньо поверхове
уявлення про предмет регулювання, адже побудова щонайменше 1 млн кубометрів додаткових потужностей потребуватиме набагато більше часу, а
придбання нафти й нафтопродуктів в обсязі, достатньому для формування
їх мінімальних запасів, – виділення в 2019 році 3% ВВП України.

Висновок
Урядом досі не виконано жодного з пріоритетних завдань, передбачених планом імплементації Директиви 2009/119/ЄС на 2015-2017 роки.
При цьому, внаслідок неусталеності української термінології політики
й державні службовці не завжди розрізняють поняття державного матеріального резерву й мінімальних запасів нафти та/чи нафтопродуктів, стабілізаційного запасу й мобілізаційного резерву, що може призвести до помилок у виробленні політики в цій сфері.
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ДИРЕКТИВА 2009/28/ЄС ПРО ЗАОХОЧЕННЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ
ЕНЕРГІЇ, ВИРОБЛЕНОЇ З ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЯКОЮ ВНОСЯТЬСЯ ЗМІНИ ДО, А В ПОДАЛЬШОМУ СКАСОВУЮТЬСЯ ДИРЕКТИВИ
2001/77/ЄС ТА 2003/30/ЄС
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.

18 серпня 2017 року уряд схвалив Енергетичну стратегію України на період
до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»386.
Цим документом, зокрема, передбачено:
 збільшення частки відновлюваних джерел енергії у кінцевому споживанні

до 11% у 2020 році завдяки виробленню стабільної й прогнозованої політики у сфері стимулювання їхнього використання й залучення інвестицій;
 стимулювання збільшення використання екологічних видів моторного па-

лива, збільшення частки екологічних видів палива в балансі їх споживання
із забезпеченням стимулів до її нарощення;
 підтримка

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

На виконання вимог Директиви 2009/28/ЄС у частині заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел:
 7

квітня 2017 року Українське агентство зі стандартизації поінформувало
про розроблення ТОВ «Інститут проблем екології та енергозбереження»
першої редакції національного стандарту «Біопаливо та біорідина. Викиди
парникових газів. Технічні вимоги»387, що відповідає вимогам Директиви

386

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250208523

387

http://uas.org.ua/ua/news/povidomlennya-pro-rozroblennya-pershoyi-redaktsiyi-proektu-natsionalnogo-standartu-ukrayini-6/
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2009/28/ЄС, містить терміни та визначення, вимоги до виробництва біопалива й біорідин, а також до їхнього використання з метою скороченням
обсягів викидів парникових газів. Розроблення стандарту має бути завершене на початку 2018 року;
 7

грудня 2017 року ухвалено зміни до Податкового кодексу України388, якими, зокрема, звільнено від оподаткування в 2018 році операції з ввезення,
продажу й купівлі електричних транспортних засобів і зарядних станцій
до них; з надання послуг з перевезення пасажирів на електромобілях; з
надання в оренду електромобілів.

30 листопада 2017 року на розгляд Комітету Верховної Ради з питань ПЕК,
ядерної політики та ядерної безпеки передано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку сфери виробництва рідкого палива з біомаси та впровадження критеріїв сталості рідкого
палива з біомаси та біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту» (№ 7348389). Ним, зокрема, передбачається запровадження адміністративної відповідальності для суб’єктів господарювання, що виробляють
та/чи імпортують для продажу на митній території України моторні палива із
вмістом біокомпонентів:
 в

автомобільному бензині – менше 3,4% (енергетичних), тобто 5%
(об’ємних), у загальному річному обсязі продажу – із 1 січня 2019 року, і
менше 4,8% (енергетичних), тобто 7% (об’ємних), – із 1 січня 2020 року;

 у дизельному паливі – менше 2,7% (енергетичних), тобто 3% (об’ємних), – із

1 січня 2019 року.
При цьому організацію та адміністрування обліку, а також контроль вмісту
біокомпонентів у моторному паливі та їх відповідність критеріям сталості
має здійснювати Держенергоефективності, яке не має для цього ані досвіду,
ані спеціалістів, ані обладнання, ані фінансових ресурсів.
При цьому вимога забезпечити із 1 січня 2019 року відповідну частку біокомпонентів у автомобільному бензині є непотрібною, оскільки ця норма
передбачена чинними в Україні стандартами з 2008 року. Що ж до вимоги з
1 січня 2020 року збільшити вміст біоетанолу й біодизелю в нафтопродуктах
до, щонайменше, 4,8% (енергетичних), то виконати її неможливо, оскільки

388

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62878

389

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62987
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всі виробники країн походження моторного палива, яке продають в Україні,
не додають до нього понад 3,4% (енергетичних) біокомпонентів, оскільки це
не передбачено стандартами390.
У Держенергоефективності стверджують, що запровадження адміністративної відповідальності за відсутність біоетанолу й біодизелю в нафтопродуктах, що реалізуються в Україні, спрямоване на імплементацію Директиви
2009/28/ЄС. Проте всі держави-члени ЄС гарантують збереження постачань традиційних нафтопродуктів для неадаптованих транспортних засобів
(пункт 30 преамбули391). При цьому примусове, під страхом покарання, застосування біоетанолу й біодизелю в нафтопродуктах дискримінує не лише
60% українських автомобілістів, транспортні засоби яких не адаптовані до
використання сумішевого палива із вмістом біокомпонентів понад 3,4%
(енергетичних), але й учасників ринку. Такі вимоги суперечать статті 18-3
Господарського кодексу України, яка забороняє органам 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 обмежують
виробництво певних товарів, а також права підприємців на їхнє придбання
й реалізацію. До того ж, «навіть за максимального рівня блендування, визначеного в законопроекті, досягнення обов’язкової цілі – 10% від споживання енергії на транспорті є неможливим»392.

Висновок
Під приводом імплементації Директиви 2009/28/ЄС окремі фінансовопромислові групи періодично намагаються досягти своїх бізнесових цілей. З огляду на це, варто посилити громадянський контроль над їхніми
діями і не допускати ухвалення нормативно-правових актів, що усувають конкуренцію.

390

Наприклад, https://www.greenergy.com/uploads/i7wClkitAMVX_Petrol%20Sales%20specification%20sheet.pdf

391

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0030&from=EN

392

http://www.reee.org.ua/assets/2016/05/Presentation-for-WG1.pdf
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ДИРЕКТИВА 2003/96/ЄС ПРО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ СИСТЕМИ СПІВТОВАРИСТВА З ОПОДАТКУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОДУКТІВ ТА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ (ДОДАТОК XXVIII, СТАТТЯ 353 УА)
Розмір оподаткування, який застосовується щодо енергетичних продуктів
та електроенергії (зокрема моторних видів палива), не може бути меншим,
аніж мінімальний розмір оподаткування, передбачений Директивою (зокрема для неетильованого бензину, дизельного палива і скрапленого нафтового газу – 359 і 330 євро за 1000 л і 125 євро за 1000 кг).
Положення Директиви мають бути впроваджені поступово, виходячи із
майбутніх потреб України у сфері захисту навколишнього середовища та
енергоефективності.

План імплементації Директиви 98/70/ЄС затверджено 22 квітня 2015 року393.
Основним його виконавцем визначено Мінфін394. Попри це, повне виконання вимог цієї директиви, скоріше за все, буде відкладено на невизначений
термін через низький рівень платоспроможності українських споживачів.
Тим не менш, 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/л395.
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.

Висновок
Через низьку платоспроможність українських споживачів збільшення
оподаткування моторного палива до мінімального рівня, передбаченого Директивою 2003/96/ЄС, не перебуває на урядовому порядку денному.

393

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/391-2015-%D1%80

394

http://www.kmu.gov.ua/document/248132235/Dir_2003_96.pdf

395

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1791-viii
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ДИРЕКТИВА 1999/32/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
Для видів палива, що використовуються для цілей, що належать до сфери
застосування Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, усі
положення Директиви мають бути впроваджені до 1.01.2012, як зазначено у
Протоколі про приєднання України до цього Договору.
Для видів палива, що використовується для інших цілей, мають бути впроваджені такі положення:
  прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого

органу (органів);
  встановлення ефективної системи відібрання зразків та відповідних ана-

літичних методів аналізу;
  заборона використання важкого дизельного палива, газу, нафти із вміс-

том сірки, що перевищує визначену граничну величину;
  застосування граничних величин до вмісту сірки у судновому паливі.

Директива 1999/32/ЄC імплементувалася в Україні відповідно до Протоколу
про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства396 ще до підписання Угоди про асоціацію397. Через систематичне
невиконання Україною взятих на себе зобов’язань, проти неї було відкрито
спеціальне провадження398.
Оновлений план імплементації Директиви 99/32/ЄC затверджено у березні
2015 року399, основним його виконавцем визначено Мінекономрозвитку400.
Зміни до Технічного регламенту401, що імплементують вимоги кодифікованої Директиви 2016/802/ЄС зобов’язано внести Міненерговугіллям до 1 січня
2018 року402.

396

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_a27

397

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011

398

https://energy-community.org/legal/cases/2013/case0513UA.html

399

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/164-2015-%D1%80

400

http://www.kmu.gov.ua/document/247997555/Sulphur_fuel%20oil.pdf

401

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/927-2013-%D0%BF

402

http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=d8571d0b-53a6-4ade-88c1-75579be0cb39
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Аналіз плану403 свідчить, що його розробники мали достатньо поверхове уявлення про предмет регулювання. Зокрема, індикаторами виконання
низки завдань було визначено «прийняття закону України», тоді як запровадження необхідних обмежень потребувало лише внесення змін до Технічного регламенту404. При цьому строки виконання заходів, передбачених
планом імплементації, неодноразово переносилися. Востаннє це відбулося
22 грудня 2016 року, коли Кабінет Міністрів постановою № 973 продовжив
використання в Україні пічного палива й мазуту з вмістом сірки понад 1 %
до 31 грудня 2017 року. Це рішення обґрунтовувалося необхідністю проходження осінньо-зимового періоду та уникнення загрози енергетичній безпеці держави405.
На виконання вимог Директиви 1999/32/ЄC в частині визначення уповноваженого органу, 11 лютого 2016 року Міненерговугілля оприлюднило проект
постанови уряду406, яким передбачалося віднесення автомобільних бензинів, дизельного, суднових і котельних палив до сфери відповідальності Держпродспоживслужби. Хоча згаданий проект постанови був відхилений рішенням Державної регуляторної служби від 29 грудня 2016 року № 604407,
його доопрацювання не здійснюється, оскільки документ знято з контролю.
Попри це, у презентації Міненерговугілля від 15 вересня 2017 року проект
вважається «розробленим у 2017 році»408.
Частково питання визначення уповноваженого органу було врегульоване:
 постановою

Кабінету Міністрів409, згідно з якою Держекоінспекцію було
визначено органом державного ринкового нагляду, що здійснює державний ринковий нагляд за автомобільними бензинами, дизельним, судновим
і котельним паливом;

 Положенням

про Держекоінспекцію410, яким її було визначено відповідальним за державний нагляд (контроль) «додержання екологічних показників нафтопродуктів (бензину автомобільного та дизельного пали-

403

http://www.kmu.gov.ua/document/247997555/Sulphur_fuel%20oil.pdf

404

http://zakon.rada.gov.ua/go/927-2013-п

405

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/973-2016-п

406

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245160232&cat_id=167475

407

http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2016/11/7994-29-12-2016.pdf

408

http://195.78.68.67/minugol/doccatalog/document?id=245235813

409

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1069-2016-%D0%BF

410

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF
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ва), які реалізуються шляхом оптової та роздрібної торгівлі суб’єктами
господарювання».
Проте згідно зі схваленою 31 травня 2017 року Концепцією реформування
системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього
природного середовища411 Держекоінспекція та її територіальні відділення
мають бути ліквідованими «в 2017 році» зі створенням «єдиного інтегрованого державного органу природоохоронного моніторингу та нагляду (контролю)».
На виконання вимог Директиви 1999/32/ЄC у частині встановлення ефективної системи відібрання зразків і методів аналізу, Міненерговугілля мало
затвердити та ввести в дію 36 національних стандартів, необхідних для забезпечення застосування Технічного регламенту412, проте з них ухвалені
лише 16.

Висновок
Надмірна кількість узятих зобов’язань, нестача ресурсів і відсутність
наступності в діях українських урядів призвела до зняття з контролю
більшості встановлених Директивою 1999/32/ЄC завдань, терміни виконання яких спливли рік і більше тому.

411

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616-2017-%D1%80

412

http://zakon.rada.gov.ua/go/927-2013-п
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ДИРЕКТИВА 98/70/ЄC ПРО ЯКІСТЬ БЕНЗИНУ ТА ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ДИРЕКТИВИ 93/12/ЄЕС, ЩО
ДОПОВНЕНА ДИРЕКТИВАМИ 2000/71/ЄК, 2003/17/ЄК ТА 2009/30/ЄК І
РЕГЛАМЕНТОМ (ЄС) 1882/2003 (ДОДАТОК ХХХ, СТАТТІ 360-363, 365,
366 УА)
Директива передбачає:
  прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого

органу (органів);
  проведення оцінки національного споживання палива;
  встановлення системи моніторингу якості палива;
  заборону продажу етильованого бензину;
  встановлення можливості продажу неетильованого бензину, дизельного

палива для позашляхових транспортних засобів і тракторів лише у випадку, якщо вони відповідають встановленим вимогам;
  встановлення системи правового регулювання, що охоплює випадки ви-

няткових подій та системи збору внутрішньодержавних даних про якість
палива.

Згідно з планом імплементації Директиви 98/70/ЄС, Міненерговугілля як
основний виконавець413 зобов’язувалося з грудня 2015 року надавати звіти щодо функціонування в Україні системи моніторингу якості і безпечності
нафтопродуктів. Проте досі жодного документа поширено не було. Оприлюднений лише проект постанови уряду «Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 573 і від 1 серпня 2013
року № 927»414. Документом передбачено, що органи з оцінки відповідності
повинні двічі на рік надавати Міненерговугілля звіти про діяльність з оцінки
відповідності палив вимогам Технічного регламенту.
Хоча згаданий проект відхилений рішенням Державної регуляторної служби від 29 грудня 2016 року № 604415, його доопрацювання не здійснюється,
оскільки документ знято з контролю. Попри це, «запровадження дієвого

413

http://www.kmu.gov.ua/document/248091869/Dir_98_70.pdf

414

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245160232&cat_id=167475

415

http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2016/11/7994-29-12-2016.pdf
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механізму незалежного контролю якості моторного палива» та «впровадження механізмів моніторингу процесів на ринку та проведення їх аналізу» наявні серед «подальших заходів Міненерговугілля» в презентації,
оприлюдненій 15 вересня 2017 року416, а в звітних документах міністерства
зазначається, що «системи моніторингу та проведення перевірок якості палива на роздрібному ринку функціонують і покривають всі регіони України
та операторів ринку, а моніторинг здійснюється відповідно до нового національного стандарту, ідентичного EN 14274:2013» (хоча згаданий стандарт ще
не затверджений).
Програмою робіт з національної стандартизації на 2017 рік417 зі змінами, внесеними 24 липня і 28 вересня 2017 року, було передбачено до кінця року
ухвалити 32 стандарти, спрямовані на імплементацію Директиви 98/70/ЄC.
Із них затверджено 12, 17 повернуто на доопрацювання, три перебувають на
початковій стадії розроблення418.
Міненерговугілля зобов’язано до 1 січня 2018 року розробити Технічний регламент щодо вимог до авіаційних бензинів та палив для реактивних двигунів, що відповідає вимогам Директиви 98/70/ЄС419. Проте виконання цього
та згаданих вище завдань у повному обсязі є малоймовірним через брак
фінансування.

Висновок
Імплементація Директиви 98/70/ЄС в Україні відбувається із систематичним порушенням раніше встановлених термінів.

416

http://195.78.68.67/minugol/doccatalog/document?id=245235813

417

http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2017/04/Program_2017_nakaz_N64_2017-04-03.xlsx
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http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Zvit_vikon-gruden_Program-2017Dod.1Dod.2Zmina1na-sait.xlsx
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http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=d8571d0b-53a6-4ade-88c1-75579be0cb39
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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, СТАТТІ 360-363, 365, 366 УА)
Директива передбачає:
  прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого

органу (органів);
  визначення усіх нафтобаз для зберігання та завантаження нафтопро-

дуктів;
  встановлення технічних засобів для зменшення витоку нафтопродуктів із

резервуарів і під час завантаження/розвантаження;
  приведення у відповідність вимогам усіх резервуарів і пристроїв заванта-

ження/розвантаження.

На виконання вимог Директиви 94/63/ЄС у частині зменшення втрат нафтопродуктів під час зливу/заливу автомобільних цистерн і заправки транспортних засобів:
 передбачено розроблення до кінця 2017 року національного стандарту «Ме-

тодика повірки. Автоцистерни калібровані для нафтопродуктів» (ТК 63420);
 прийнято

методом «підтвердження» чотири стандарти серії ДСТУ EN 13012
«Станції паливозаправні» (ТК 146) і розроблено першу редакцію стандарту
ДСТУ EN 13617-1 «Станції паливозаправні. Частина 1. Вимоги безпечності до
конструкції та експлуатаційних характеристик дозувальних насосів, паливороздавальних пристроїв і дистанційних насосних агрегатів» (ТК 93421).

Водночас, Міненерговугілля визнало своїм завданням на найближчу перспективу «розроблення нормативно-правового акта стосовно норм природних втрат нафтопродуктів під час їхнього приймання, зберігання, відпуску й транспортування»422.

420

ttp://uas.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/Dodatok-2_Program-2017_nakaz_304_28.09.2017.xlsx
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http://uas.org.ua/ua/news/povidomlennya-pro-rozroblennya-pershih-redaktsiy-proektiv-natsionalnih-standartiv-15/

422
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Попри ці здобутки, в листопаді 2016 року сплив термін виконання завдань,
передбачених окремими пунктами плану імплементації Директиви423. Уряд
так і не схвалив проект постанови «Про затвердження Технічного регламенту про вимоги до зберігання, транспортування та перевантаження палива, відповідного обладнання та сервісних станцій», а Мінприроди не затвердило рекомендації з контролювання роботи автозаправних станцій і не
провело інвентаризацію нафтобаз.
Досі не виправлено помилок, що виникли внаслідок неточного перекладу
Директиви 94/63/ЄС українською мовою. Ці помилки повторює й переклад
самої директиви, наведений на сайті Верховної Ради424.

Висновок
Подальше виконання робіт з імплементації Директиви 94/63/ЄС в Україні без виправлення численних помилок в її офіційному перекладі є проблематичним.

423

http://www.kmu.gov.ua/document/248091862/Dir_94_63.pdf

424

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/994_439
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ДИРЕКТИВА 94/22/ЄС ПРО УМОВИ НАДАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗВІДУВАННЯ, РОЗРОБКУ І ВИРОБНИЦТВО ВУГЛЕВОДНІВ
(ДОДАТОК XXVII, СТАТТІ 279, 280, 341 УА)
Директива передбачає запровадження єдиних правил, які забезпечуватимуть:
   рівні умови для отримання дозволів на пошук, розвідування та видо-

буток вуглеводнів всім організаціям, які мають у своєму розпорядженні
необхідні ресурси;
   надання зазначених дозволів на підставі об’єктивних, опублікованих

критеріїв;
   завчасне доведення до відома всіх організацій, які беруть участь у вста-

новлених процедурах, усієї необхідної інформації.

12 липня 2017 року під час круглого столу «Україна та Індекс управління
природними ресурсами: яких рішень потребує видобувна галузь?»425 було
повідомлено, що Україна перебуває на 44 місці рейтингу RGI 2017426. За висновками експертів, Україна поступово покращує свої показники, зокрема,
завдяки ухваленню змін і доповнень до порядків надання спеціальних дозволів на користування надрами та проведення відповідних аукціонів, а також зобов’язанню надрокористувачів публічно розкривати інформацію про
своїх кінцевих бенефіціарів427. Попри достатньо високу оцінку, надану Україні, експерти констатують відсутність або нерозвиненість у ній низки правових інструментів, пов’язаних із розробленням вуглеводнів428.
На виконання плану імплементації Директиви 94/22/ЄС, затвердженого 14
травня 2015 року429, 21 червня і 4 липня 2017 року ухвалено постанови Кабінету Міністрів України № 518430 і 519431, якими внесені зміни до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надра-

425
426

http://kompek.rada.gov.ua/news/main_news/73207.html
h
 ttp://resourcegovernanceindex.org/system/documents/documents/000/000/046/original/2017_Resource_Governance_ Index.
pdf?1498599435
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http://dixigroup.org/storage/files/2017-07-15/rgi_ukr_web-1.pdf

428

https://focus.ua/opinions/378207/

429

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/475-2015-%D1%80
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/518-2017-%D0%BF
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/519-2017-%D0%BF/paran14#n14
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ми432 і Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами433.
Попри це, неврегульованими залишилися питання, про немов би вирішення яких було офіційно повідомлено 22 червня 2017 року434.
У зв’язку з цим, турбує намагання керівників органів виконавчої влади всіх
рівнів відзвітувати про ухвалення рішень, попри продовження роботи над
ними протягом тривалого часу потому, зокрема:
 постанову

уряду № 518 було ухвалено 21 червня, тоді як опубліковано 18
грудня 2017 року435;

 Держгеонадр

офіційно повідомило про затвердження Правил розробки
нафтових і газових родовищ 12 січня 2017 року436, тоді як роботу над наказом Мінприроди437 завершено лише 30 червня (хоча наказ датований 15
березня).

У згаданих правилах викладені, зокрема, вимоги до дослідно-промислової
розробки родовищ, видобування вуглеводнів під час промислової розробки
родовищ нафти і газу, техніки й технології влаштування свердловин, облаштування родовищ з урахуванням вимог забезпечення повної безпеки населення, охорони навколишнього природного середовища, а також майна
(будівель, споруд тощо).
Поряд із систематичним і нічим не обґрунтованим перенесенням термінів
розроблення проектів актів у сфері надрокористування, непокоїть низька якість їхньої підготовки. Так, майже всі підготовлені Держгеонадрами у
вересні-жовтні 2017 року проекти нормативно-правових актів, додані 3438 і
11439 листопада 2017 року (згідно з рішенням Робочої групи з питань реформування відносин у сфері надрокористування440) до Плану діяльності Мінприроди з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік, були відхилені
Державною регуляторною службою через недотримання ключових принципів регуляторної політики.
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/594-2011-%D0%BF/paran9#n9
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/615-2011-%D0%BF/paran11#n11
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http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250089618&cat_id=244276429
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http://geo.gov.ua/novyna/derzhgeonadra-rozrobyla-novi-pravyla-rozrobky-naftovyh-i-gazovyh-rodovyshch
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0692-17
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https://menr.gov.ua/files/docs/nakazy/nakaz_365.pdf
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https://menr.gov.ua/files/docs/nakazy/nakaz_403.pdf
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http://www.geo.gov.ua/novyna/rozglyanuto-pershyy-paket-zakonodavchyh-zmin-shchodo-reformuvannya-galuzi
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Суттєво не змінилася й ситуація навколо підготовки Кодексу України про
надра, нова редакція якого мала бути ухвалена ще в 2016 році441. Відомо,
що розробленням змін займається робоча група при Мінприроди442. Проте, за інформацією Кабінету Міністрів, проект Кодексу досі «опрацьовується
заінтересованими органами»443, хоча його подання до Верховної Ради було
заплановано на четвертий квартал 2017 року444.
Невідомим є стан підготовки проекту постанови уряду про внесення змін
до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального
дозволу на право користування надрами445, що має запровадити диференційований підхід до оцінювання залежно від цільового призначення робіт
(розвідка чи видобуток), ступеня достовірності геологічних матеріалів (ресурси чи запаси) і виду покладів залежно від складності видобутку (традиційні чи нетрадиційні методи).
18 грудня 2017 року, із набуттям чинності Закону «Про оцінку впливу на
довкілля»446, виникла правова колізія, обумовлена тим, що цим документом
не визначено, ким і за чий кошт здійснюватиметься оцінка впливу на довкілля
на новій ділянці, яку лише планується виставити на аукціон із продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Хоча надрокористувачі звертали
увагу уряду на цю проблему з травня 2017 року, її досі не вирішено447.
11 жовтня 2017 року з Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності448 вилучено449 пункт 65, що стосувався запровадження спрощеного
порядку використання земельної ділянки під час геологічної розвідки і мав
бути реалізованим у першому кварталі 2017 року шляхом розроблення Мінагрополітики та внесення урядом на розгляд Верховної Ради законопроекту
«Про внесення змін до Земельного кодексу України та Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Можна припустити, що підготовку відповідних змін, як і проекту акта Кабінету Міністрів щодо внесення змін до Положення про порядок надання гірничих

441

http://www.kmu.gov.ua/document/248102926/Dir_94_22.pdf

442

https://menr.gov.ua/content/sklad-robochoi-grupi.html

443

http://www.drs.gov.ua/deregulation/plan-deregulyatsiyi-2016-2017-rr/

444

http://www.kmu.gov.ua/document/249935381/R0275.doc

445

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1374-2004-%D0%BF

446

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2059-19

447

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=898995413609578&id=100004973836647

448

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/615-2016-%D1%80/paran13#n13

449

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/724-2017-%D1%80
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відводів450 у частині скасування гірничого відводу для нафтогазовидобувної галузі (термін виконання – перший квартал 2017 року451), уряд вважає таким, що
не потребуватиме додаткової уваги, оскільки вирішення зазначених питань передбачено законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі» (№ 3096-д)452.
19 грудня 2017 року зазначений документ було ухвалено в першому читанні.
У травні 2017 року незалежні експерти вже звертали увагу уряду на проблеми з імплементацією Директиви 94/22/ЄС в Україні, обумовлені:
 зволіканням з ухваленням Кодексу України про надра;
 низькою

якістю підготовки проектів нормативно-правових актів у сфері
надрокористування;

 затримками

з призначенням керівництва Держгеонадр453 і пов’язаними з
цим численними скандалами, аж до силового захоплення кабінету голови
агентства;454

 зростанням

кількості позапланових перевірок підприємств видобувної
галузі , що супроводжуються призупиненням дії одержаних ними ліцензій456;
455

 блокуванням

родовищ;

місцевими радами видачі дозволів на розроблення

457

 збереженням

необхідності погодження робіт у 16 установах з отриманням
44 документів і відсутністю прийнятних форм розподілу ризиків між інвесторами й державними підприємствами під час реалізації спільних проектів;459
458

 неможливістю

проведення аукціонів за новими правилами через відсутність належно опрацьованих у Держгеонадрах заявок.

450

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/59-95-%D0%BF

451

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1079-2016-%D1%80/paran146#n146

452

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61900

453

http://www.geo.gov.ua/novyna/zavtra-vidbudetsya-konkurs-na-posadu-golovy-derzhgeonadr

454

https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2234887-kabinet-golovi-derzgeonadr-zahopili-nevidomi.html

455

http://www.geo.gov.ua/novyna/chornomornaftogaz-zaborguvalo-derzhavi-ponad-23-mln-grn-rentnoyi-platy

456

http://www.geo.gov.ua/novyna/derzhgeonadra-iniciyuvala-zustrich-z-predstavnykamy-profspilky-ukrnafty

457

http://kolo.news/category/situatsiyi/3399

458

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61900&pf35401=424915

459

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=796726450503142&id=100004973836647
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При цьому, попри обіцянку т.в.о. голови Держгеонадр реалізувати 158 «сплячих ліцензій», виявлених за результатами перевірки Державної фіскальної
служби в 2015-2017 роках460, 17 жовтня 2017 року Держгеонадр зупинила дію
лише 19 спеціальних дозволів, власники яких не подали в повному обсязі
пакети документів про виконання угод про умови користування надрами461.
Крім того, серед виставлених на аукціон 21 грудня 2017 року ділянок надр
не виявилося жодного лота, що стосувався б розроблення вуглеводнів462,
що змусило надрокористувачів самостійно підготувати необхідний пакет
документів на 23 нові нафтогазоносні ділянки463. Зрештою, питання продовження дії спеціальних дозволів на користування надрами для державної
«Укргазвидобування» було врегульовано лише частково (не без тиску з боку
Кабміну)464.

Висновок
Імплементація Директиви 94/22/ЄС відбувається надто повільно, що
ставить під сумнів можливість дотримання Урядом раніше встановлених термінів виконання завдань.

460

http://www.geo.gov.ua/novyna/minpryrody-budut-spryyaty-derzhgeonadram-u-reformuvanni-galuzi

461

http://www.geo.gov.ua/novyna/derzhgeonadra-zupynyly-diyu-19-specdozvoliv

462

http://www.geo.gov.ua/novyna/derzhgeonadra-gotuyetsya-do-drugogo-aukcionu-2017-roku

463

http://www.nrv.org.ua/надрокористувачі-самостійно-підгот-3/

464

http://www.geo.gov.ua/novyna/derzhegonadra-diyshly-porozuminnya-z-ukrgazvydobuvannyam
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ЗАБОРОНА ТА УСУНЕННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВІДБОРУ НАФТИ Й НАФТОПРОДУКТІВ, ЩО ТРАНСПОРТУЮТЬСЯ ТЕРИТОРІЄЮ
УКРАЇНИ (СТАТТЯ 275 УА)
Кожна Сторона повинна вжити всіх необхідних заходів з метою заборони та
усунення несанкціонованого відбору енергетичних товарів, що переправляються транзитом або транспортуються їхньою територією.

У 2014-2017 роках спеціальними підрозділами ПАТ «Укртранснафта», що виконує функції з усунення несанкціонованого відбору нафти й нафтопродуктів, які транспортуються територією України, виявлено понад півтори сотні
«врізок» у магістральні трубопроводи. Ринкова вартість викраденої нафти
перевищує 150 млн грн. Найбільшу кількість посягань на державну власність
зафіксовано в Закарпатській, Львівській і Житомирській областях.
Проте, попри зростання кількості випадків, коли організовані злочинні угрупування використовують для несанкціонованого відбору нафти сучасні
методи та обладнання (установки спрямованого горизонтального буріння,
траншеєкопачі, шланги високого тиску, спеціальні гумові резервуари тощо),
системна робота в цій сфері не ведеться.
Ще на початку 2016 року НАК «Нафтогаз України» ініціював посилення відповідальності за пошкодження магістральних нафтопроводів і розроблення
концепції гарантування їхньої безпеки, що передбачатиме, зокрема, впровадження сучасних систем обліку нафти та систем раннього виявлення випадків втручання в роботу магістральних нафтопроводів. Проте відповідні
нормативно-правові документи розроблені не були.

Висновок
Покращення ситуації із протидії несанкціонованого відбору нафти й
нафтопродуктів, що транспортуються територією України, є можливим лише за умови комплексного та скоординованого підходу з боку
компетентних державних органів, який наразі відсутній .
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ЗАПОБІГАННЯ ЗБОЯМ У ТРАНЗИТІ Й ТРАНСПОРТУВАННІ НАФТИ Й
НАФТОПРОДУКТІВ (СТАТТЯ 276 УА)
Кожна Сторона гарантує, що оператори системи передачі вживатимуть необхідні заходи для того, щоб:
а) м
 інімізувати ризик випадкового переривання, скорочення або зупинки
транзиту і транспортування;
b) ш
 видко відновити нормальну роботу такого транзиту або транспортування, яка була випадково перервана, скорочена або зупинена.

На виконання вимог щодо мінімізації ризиків:
 11

травня 2017 року ПАТ «Укртранснафта» і MOL (Угорщина) підписали Договір про співпрацю і взаємодію, узгодили технічні умови та інструкцію
з експлуатації відгалуження нафтопроводу «Дружба» в Угорщину (пункт
здачі нафти «Фенешлітке»465). Документ визначає порядок дій сторін із забезпечення безаварійної роботи нафтопроводу та його споруд, порядок
обміну інформацією з питань обліку нафти й координування технологічних режимів її транспортування466;

 23 травня 2017 року ПАТ «Укртранснафта» та ВАТ «Гомельтранснєфть Друж-

ба» (Республіка Білорусь) уклали Угоду про співробітництво і взаємодію для
ефективного використання системи магістральних нафтопроводів «Дружба» на ділянці «Мозир-Броди». Угода, зокрема, визначає порядок злагоджених дій сторін щодо забезпечення безаварійної роботи нафтопроводу і всіх
його споруд, обліку нафти, координації режимів перекачування нафти467.
Попри ці здобутки, ПАТ «Укртранснафта» в 2017 році не оприлюднило Стратегію розвитку та Інвестиційний план компанії до 2020 року, які мали бути розроблені після визнання НАК «Нафтогаз України» багаторічного недофінансування робіт із забезпечення надійності об’єктів системи магістральних нафтопроводів через використання коштів, одержаних ПАТ «Укртранснафта»,
для інших видів діяльності, зокрема перероблення нафти й кредитування468.

465

Пункт здачі нафти «Фенешлітке» є зарубіжним представництвом АК «Транснєфть» (РФ).

466

http://www.ukrtransnafta.com/ua/press_center/company_news?id=221

467

http://www.ukrtransnafta.com/ua/press_center/company_news?id=223

468

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/9DFF7AD0AEB6D887C2257F1D0053C9F1
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11 липня 2017 року Державна регуляторна служба своїм рішенням № 306469
погодила розроблений Міненерговугілля проект постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку виведення з експлуатації магістральних
трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки»470. Попри це, у 2017
році з незрозумілих причин рішення уряду з цього питання ухвалено не
було.
На виконання вимог щодо забезпечення швидкого відновлення нормальної роботи транзиту чи транспортування, 16 лютого 2017 року постановою
НКРЕКП № 202 затверджено Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом471.

Висновок
Попри достатньо активну діяльність ПАТ «Укртранснафта», ризики
випадкового переривання, скорочення або зупинки транзиту і транспортування нафти територією України постійно зростають через багаторічне недофінансування робіт із забезпечення надійності
об’єктів системи магістральних нафтопроводів.

469

http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2017/07/5414_11_07_17.pdf

470

http://195.78.68.67/minugol/doccatalog/document?id=245220304

471

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0202874-17
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОСТІ ДОСТУПУ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З РОЗВІДКИ, ВИДОБУТКУ ТА ВИРОБНИЦТВА ВУГЛЕВОДНІВ
(СТАТТЯ 279 УА)
Кожного разу, коли надається площа для здійснення цих видів діяльності,
кожна Сторона повинна гарантувати, що суб’єкти для доступу та здійснення
цих заходів розглядаються на рівних засадах.
Кожна Сторона може вимагати, щоб суб’єкт, якому було надано дозвіл на
здійснення діяльності розвідки, видобутку та виробництва вуглеводнів,
сплатив фінансовий внесок або внесок у вуглеводнях. Детальний опис процедури внеску повинен бути зафіксований таким чином, щоб він не перешкоджав процесу управління та прийняттю рішень суб’єктами.

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, з 1 січня 2017 року в Україні зменшено ставки
рентної плати за видобуток нафти:
 із 45 до 29% для покладів, розташованих на глибині до 5 тис. м;
 із 21 до 14% для покладів, розташованих на глибині понад 5 тис. м472.

Ставки рентної плати за видобуток газового конденсату будуть вирівняні зі
ставками для нафти з 1 січня 2019 року згідно із змінами до Податкового кодексу473. Цим же документом установлено, що з 1 січня 2018 року рентна плата в умовах дії угод про розподіл продукції для нафти й газового конденсату,
видобутих у межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, справлятиметься із застосуванням
ставки у розмірі 2%.
При цьому з 1 січня 2018 року 95% рентної плати від видобутку газу, нафти
й газового конденсату надходитиме до загального фонду державного бюджету, 2 % ренти спрямовуватиметься до обласних, 2% – до районних, а 1 %
– до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку природних

472

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1791-viii

473

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62878
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ресурсів474. До бюджетів міст республіканського та обласного значення, а
також бюджетів об’єднаних територіальних громад надходитиме 3 % рентної плати. До загального фонду державного бюджету буде зараховуватися
100 % ренти, лише якщо газ, нафта й газовий конденсат видобуватимуться
на континентальному шельфі та/чи у виключній (морській) економічній зоні
України. Однак, попри загальну користь від цього закону, незалежні учасники ринку висловлюють побоювання, що їх будуть примушувати перераховувати кошти не територіальним громадам, а збитковим суб’єктам обласного
чи районного підпорядкування.

Висновок
В Україні поступово впроваджується принцип сплати фінансових внесків суб’єктами, яким надано дозвіл на розвідку, видобуток й виробництво вуглеводнів, через ренту. Але інститутам громадянського суспільства варто домогтися спрямування коштів за користування надрами на потреби громад, на території яких здійснюється відповідна
діяльність.

474

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1793-viii
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ НАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ НА РОЗВІДКУ ЧИ
ДОСЛІДЖЕННЯ АБО ВИДОБУВАННЯ ВУГЛЕВОДНІВ (СТАТТЯ 280 УА)
Сторони здійснюють всі необхідні заходи, щоб гарантувати, що ліцензії, за
якими суб’єкт може використати від свого імені та на власний ризик право
на розвідку чи дослідження або видобування вуглеводнів у визначеному
географічному місці, надаються відповідно до опублікованої процедури,
та пропонують потенційно заінтересованим кандидатам подавати заявки
шляхом надіслання повідомлення.
У повідомленні повинно точно зазначатися тип ліцензії, відповідна географічна територія або її частина та запропонована дата чи часові рамки видачі ліцензії.

Протягом 2017 року на сайті Державного науково-виробничого підприємства «Геоінформ України» розміщено інтерактивні карти мінеральних ресурсів і родовищ корисних копалин475, а також ділянок надр, на які видано
спеціальні дозволи на користування надрами476. Зазначені карти є елементами запровадження спрощеного доступу в реальному часі до державної
геологічної інформації в обсязі та цифровій якості, необхідній для виявлення комерційної заінтересованості приватних надрокористувачів.
20 грудня 2017 року уряд ухвалив постанову477, якою змінив Положення478 в
частині скасування вимоги про проведення повторної державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин кожні п’ять років експлуатації ділянки надр. Це сприятиме зменшенню фінансових затрат надрокористувачів і
спрямуванню вивільнених коштів на розвиток видобутку.
Попри ці досягнення, Мінприроди продовжує зволікати із внесенням змін
до Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією479,
що мають, зокрема, запровадити спрощений цифровий доступ до вторинної геологічної інформації в реальному часі (термін виконання завдання –
перший квартал 2017 року480). Хоча 28 вересня 2017 року на сайті Держгео-

475

http://minerals-ua.info/golovna/interaktivni-karti-rodovishh-korisnix-kopalin/

476

http://geoinf.kiev.ua/wp/interaktyvni-karty-spetsdozvoliv.htm

477

http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2017/11/13285_23_11_17.pdf

478

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/865-94-%D0%BF

479

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/423-95-%D0%BF

480

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1079-2016-%D1%80/paran146#n146
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надр був оприлюднений проект відповідної постанови Кабінету Міністрів481,
14 жовтня міністр О. Семерак відзначив, що «ми вирішили не вносити змін
до застарілого Положення про геологічну інформацію, а створити натомість
якісно новий документ»482. На виконання цього рішення, 6 грудня 2017 року
на погодження до Державної регуляторної служби надійшов його доопрацьований проект483.

Висновок
Апробація нових правил проведення аукціонів із продажу спеціальних
дозволів на користування надрами, що відбуватиметься в 2018 році,
має засвідчити, чи забезпечують вони потрібну прозорість їхнього надання. Якщо цього не відбудеться, інститутам громадянського суспільства варто наполягати на дотриманні вимог статті 280.

481

http://www.geo.gov.ua/sites/default/files/imce/postanova_423.doc

482

https://menr.gov.ua/news/31745.html

483

http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2017/12/13843_06_12_17.pdf
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ІНФОРМУВАННЯ І ЗАХИСТ СПОЖИВАЧІВ ВІД НЕЧЕСНИХ МЕТОДІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ, А ТАКОЖ ДОСТУП ДО ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ДЛЯ
СПОЖИВАЧІВ, ЗОКРЕМА НАЙБІЛЬШ ВРАЗЛИВИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ (СТАТТЯ 337 УА)
Співробітництво у нормативно-правовій сфері враховуватиме необхідність
забезпечення відповідних зобов’язань щодо надання публічних послуг, зокрема заходи щодо інформування і захисту споживачів від нечесних методів ціноутворення, а також доступу до доступних енергетичних ресурсів для
споживачів, зокрема найбільш вразливих верств населення.

5 жовтня 2017 року постановою № 882484 Кабінет Міністрів усунув прогалини
й колізії в порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу
нафти сирої, газового конденсату і скрапленого нафтового газу. Як зазначено у повідомленні уряду, цим рішенням було спрощено організаційно-технічні процедури проведення аукціонів та створено можливість участі в них
більшої кількості потенційних покупців.
Зокрема, передбачено можливість проведення електронних біржових аукціонів, скорочено терміни підготовки до проведення аукціону, актуалізовано
стартову ціну скрапленого газу, надано можливість участі в аукціонах покупцям-нерезидентам, спрощено процедуру подання заявок на проведення
аукціону, визначено підстави для їхнього відхилення аукціонним комітетом,
надано можливість проведення декількох додаткових аукціонів, уточнено
вимоги до покупців485.
31 серпня 2017 року, у зв’язку із суттєвим подорожчанням скрапленого нафтового газу, що використовується як моторне паливо, відбулося засідання
Міжвідомчої робочої групи з питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості486. За його результатами було досягнуто домовленості про опрацювання «в найкоротший термін» пропозицій щодо створення страхового запасу скрапленого нафтово-

484

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/882-2017-%D0%BF

485

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250447918

486

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250235511&cat_id=244277212
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го газу, забезпечення диверсифікації його постачання, також стимулювання
розвитку інфраструктури для виробництва та зберігання цього ресурсу, врегулювання проблем його перевезення, функціонування ринку скрапленого
нафтового газу й поліпшення міжвідомчої взаємодії на ньому.

Висновок
Попри окремі досягнення, дії уряду із захисту українських споживачів від
нечесних методів ціноутворення на моторне паливо мають епізодичний і несистемний характер.
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ПРОДОВЖЕННЯ ТА АКТИВІЗАЦІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ
ЕНЕРГЕТИКИ (СТАТТЯ 338 УА)
Взаємне співробітництво включає, серед іншого, такі сфери:
a) імплементацію енергетичних стратегій та політик і розвиток/опрацювання прогнозів та сценаріїв, а також удосконалення статистичної облікової
системи енергетичного сектора, що базується на своєчасному обміні інформацією про енергетичний баланс та потоки енергоносіїв відповідно
до міжнародної практики, а також розвиток інфраструктури;
b) с творення ефективних механізмів вирішення потенційних кризових ситуацій в енергетиці у дусі солідарності;
c) модернізацію та посилення наявної енергетичної інфраструктури, … створення нової енергетичної інфраструктури, яка становитиме спільний інтерес, з метою диверсифікації джерел, постачальників енергії та шляхів
і методів її транспортування, що відповідатиме принципам економічної
доцільності та збереження навколишнього середовища;
d) розвиток конкурентоспроможних, прозорих і недискримінаційних енергетичних ринків на основі правил та стандартів ЄС шляхом проведення
регуляторних реформ;
e) співробітництво в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства 2005 року...

18 серпня 2017 року уряд схвалив Енергетичну стратегію України на період
до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»487.
24 жовтня 2017 року для розроблення плану заходів із реалізації Енергетичної стратегії наказами Міненерговугілля утворено робочу групу488 та експертну раду489.
У рамках роботи цих груп:
 7

і 18 грудня 2017 року експертами Українсько-Данського енергетичного
центру представлені нові програмні продукти, що дозволять формувати
прогнозні енергетичні баланси, вибирати найкращі механізми та інструменти реалізації Енергетичної стратегії та здійснювати дієвий моніторинг
її виконання490, 491;

487

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250208523

488

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245246655

489

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245246654

490

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245262535&cat_id=35109

491

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245259194&cat_id=35109
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 20-22

грудня 2017 року відбувся триденний семінар, на якому обговорювалися питання імплементації Енергетичної стратегії в 2018-2020 роках492.

Щодо створення ефективних механізмів вирішення потенційних кризових
ситуацій в енергетиці в дусі солідарності, 6 грудня 2017 року Уряд схвалив
Концепцію створення державної системи захисту критичної інфраструктури493. Формування такої системи спрямоване на забезпечення стійкості критичної, зокрема енергетичної, інфраструктури до загроз усіх видів, у тому
числі природного, техногенного й соціального характеру. Мети концепції,
яку передбачається реалізувати протягом 2018-2027 років, планується досягти, зокрема, шляхом сприяння міжнародному співробітництву у сфері
захисту критичної інфраструктури з урахуванням глобальних і регіональних
безпекових процесів.

Висновок
Схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року, підтриманої експертами Європейської Комісії та Секретаріату Енергетичного Співтовариства, є найпомітнішим заходом із реалізації в 2017
році статті 338 Угоди про асоціацію.

492

https://www.facebook.com/nataliya.boyko.3/posts/10212620330238055?pnref=story

493

https://www.rbc.ua/ukr/news/kabmin-odobril-kontseptsiyu-gossistemy-zashchity-1512561934.html
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ВІДНОВЛЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВИКИДІВ МЕТАНУ В РЕЗУЛЬТАТІ
ОПЕРАЦІЙ З НАФТОЮ (СТАТТЯ 339 УА)
Процес реструктуризації вугільного сектору має охоплювати всі етапи вугільного виробництва, зокрема від видобутку через виробництво і збагачення до оброблення й утилізації відходів вугільного виробництва та їх спалювання. Цей підхід включає відновлення і використання викидів метану
з вугільних шахт, а також у результаті операцій з нафтою і газом та у сільськогосподарському секторі, як це викладено, inter alia, у Глобальній ініціативі з метану, в якій Сторони є партнерами.

У 2017 році Уряд не стимулював використання суб’єктами господарювання
викидів метану під час операцій з нафтою.

Висновок
Дії, передбачені статтею 339 Угоди про асоціацію, на контролі Уряду не
перебувають (принаймні, у публічній площині).
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАННЬОЇ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІЙНИХ РИЗИКІВ ТА
ПРОБЛЕМ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОПИТОМ ТА ПРОПОЗИЦІЄЮ НА НАФТУ
(ДОДАТОК XXVI ДО ГЛАВИ 1 РОЗДІЛУ V УА)
Україна та ЄС встановлюють «Механізм раннього попередження» з метою
закріплення практичних заходів, спрямованих на попередження та швидке реагування на надзвичайні ситуації чи загрозу надзвичайної ситуації. Це
передбачає ранню оцінку потенційних ризиків та проблем, пов’язаних з попитом та пропозицією на природний газ, нафту чи електричну енергію та
попередження і швидку реакцію у випадку надзвичайної ситуації чи загрози надзвичайної ситуації.

У 2017 році уряд не співпрацював з ЄС у частині забезпечення ранньої оцінки потенційних ризиків і проблем, пов’язаних із попитом і пропонуванням на нафту.

Висновок
Дії з оцінки потенційних ризиків і проблем у постачанні нафти на контролі
уряду не перебувають (принаймні, у публічній площині).
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НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕГУЛЮЮЧИЙ ОРГАН (СТАТТЯ 277 УА, ПОЛОЖЕННЯ
ДИРЕКТИВ 2009/72/ЄС ТА 2009/73/ЄС)
Відповідні положення УА та директив передбачають:
  Створення регулюючого органу, який буде законодавчо і фінансово від-

окремлений від будь-якого державного чи приватного об’єкта господарювання;
Функції і повноваження цього органу мають включати:
  Розробку пропозицій щодо вдосконалення діючого законодавства у сферах енергетики;
  Розробку та затвердження актів щодо умов ліцензування, сертифікації,
врегулювання спорів, порядку обліку, правил постачання та інших актів,
що мають ознаки регуляторних, при цьому вони мають відповідати недискримінаційному принципу;
  Гарантування прозорості всіх процедур, включаючи формування власного кошторису;
  Моніторинг та контроль на предмет дотримання всіма суб’єктами енергоринків дотримання встановлених правил та методик.

Україна зобов’язалась запровадити нові «правила гри» на ринках електроенергії та природного газу, що головним чином націлені на створення конкуренції. Конкуренція має забезпечуватись різними факторами, наприклад вільним доступом до мереж, недискримінаційним підходом в наданні дозволів чи
прийнятті рішень, зменшенням частки державного регулювання до рівня моніторингу ринків та контролю за дотриманням чинного законодавства.
Забезпечення належного виконання вищезгаданого неможливе без незалежного арбітра – регулятора. Його ключовими завданнями є забезпечення
балансу інтересів між всіма учасниками ринку – як бізнесу, так і споживачів,
тобто утвердження на ринкових умов ведення бізнесу, забезпечення публічності і прозорості в прийнятті рішень, та забезпечення відкритого доступу до інформації.
До сфери діяльності такого органу також відноситься і контроль за природними монополіями, тобто операторами мереж, сховищ, терміналів, які мають надавати рівні умови доступу до інфраструктури. Серед інших – набір
таких функцій як ліцензування, забезпечення моніторингу ринків енергетики та інше.
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В Україні таким органом є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП, Регулятор).
Транспозиція відповідних норм законодавства ЄС вже відбулась – 26 листопада 2016 року набув чинності Закон про НКРЕКП494, який визначає правовий статус Регулятора, його завдання, функції, повноваження та порядок їх
здійснення. Документом визначено перехідний період терміном 18 місяців,
протягом якого має відбутись ротація чинних членів НКРЕКП – відбір кандидатів на конкурсній основі, що має забезпечити реальну незалежність і високу професійність Комісії. Інше ключове завдання – розробити та ухвалити підзаконну базу щодо нової моделі фінансування діяльності Регулятора,
тобто не з Державного бюджету, а за рахунок «внесків на регулювання» від
енергокомпаній.

Формування нового складу НКРЕКП
Процес добору нових комісіонерів чітко регламентований в Законі «Про
НКРЕКП». Добір кандидатів на заміщення вакантних посад членів НКРЕКП
має здійснювати спеціальна Конкурсна комісія. За її створення відповідають
три гілки влади – Верховна Рада, Президент та Кабінет Міністрів, чиї представники і формують склад комісії: 2, 2 та 1 члени відповідно. Процес із моменту створення Конкурсної комісії до затвердження Президентом нових
членів НКРЕКП займає більш ніж 3 місяці.
Реагуючи на незадоволення щодо затягування із впровадженням прийнятого Закону, висловлене у листі віце-президента Єврокомісії М. Шефчовича495, Президент П. Порошенко спеціальним указом затвердив план ротації
всього складу НКРЕКП496. На його виконання 26 травня Президент звільнив
перших двох членів НКРЕКП: Ю.Голляка497 та В.Євдокімова498. Відтак, у складі
Регулятора з цього моменту залишилось 4 члени – мінімально допустима
кількість для ухвалення рішень.
Першу спробу розпочати формування складу Конкурсної комісії з добору
кандидатів на посади членів НКРЕКП зафіксовано в квітні. 12 квітня коміте-
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ти Верховної Ради з питань ПЕК та з питань містобудування і ЖКГ зареєстрували відповідні постанови №6356499 та №6357500 про делегування своїх
кандидатів. Втім, на голосуванні в парламенті, жодного з кандидатів не затвердили. Друга спроба Верховної Ради делегувати своїх представників до
Конкурсної комісії була 25 травня: за тих же кандидатів знову не проголосували (постанови №6493501 та №6458502), після чого депутати не повертались
до цієї теми до жовтня.
5 жовтня Верховної Ради затвердила своїх представників до Конкурсної комісії. За поданням Комітету з питань ПЕК призначено директора «ТрансЕнергоКонсалтинг», експерта у галузі енергетики С.Голікову503. За поданням
Комітету з питань містобудування і ЖКГ призначено заступника директора
Комунальної науково-дослідної установи «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» В.Яструбинського504.
11 жовтня 2017 року свого представника, запропонованого Міненерговугілля, делегував і Кабінет Міністрів505 – ним став М.Ніцак, директор Черкаського
регіонального експлуатаційного центру відокремленого підрозділу «Центральна електроенергетична система» ДП «НЕК «Укренерго». Втім, рішення
щодо саме цього члена Конкурсної комісії було розкритиковане громадськістю506. Згідно із зверненням від коаліції громадських організацій «Реанімаційний пакет реформ», кандидатура Ніцака була обрана непрозоро.
Останнім, 17 листопада 2017 року, своїх представників – В.Котка, президента
Всеукраїнської громадської організації «Енергетична асоціація України», та
С.Поташника, президента Всеукраїнської громадської організації «Асоціація
«Укргідроенерго», – визначив Президент507. Примітним є те, що Президент
виконав своє зобов’язання за 10 днів до настання терміну чергового звільнення чинних членів НКРЕКП. Враховуючи процедуру конкурсного відбору
та призначення нових комісіонерів, не було жодних сумнівів стосовно відсутності кворуму регулятора.
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Отже, майже через рік з моменту вступу в дію Закону, склад Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП був повністю сформований. У 2017 році Конкурсна комісія встигла провести три засідання, на яких
обрала власне керівництво, розробила та затвердила Регламент508, а також
Порядок та умови проведення відкритого конкурсного відбору на зайняття посади члена НКРЕКП509. В результаті, відкритий конкурс на зайняття вакантних посад членів Регулятора було оголошено 26 грудня 2017 року, а збір
заявок тривав до 12 лютого 2018 року510.
Створення умов для роботи Конкурсної комісії повністю забезпечено Секретаріатом Комітету Верховної Ради з питань ПЕК. На сайті Комітету працює
офіційний розділ, де публікуються оголошення про засідання, порядки денні, посилання на онлайн-трансляцію та відеозаписи попередніх засідань,
стенограми та протоколи засідань, проекти та затверджені документи, інформація про всіх членів Конкурсної комісії та інша інформація511. Також, йде
пряма трансляція її засідань через канали Верховної Ради та Президента.
Вся інформація та матеріали оприлюднюються також на веб-порталі Президента в розділі “Оголошення”512.
До 27 листопада офіційно НКРЕКП ще мала необхідний кворум для прийняття рішень в 4 особи, проте з 13 листопада регулятор не міг ухвалювати рішення, бо один з членів, Б.Циганенко, знаходився на лікарняному. 27 листопада Президент своїм указом513 звільнив Циганенка з посади члена НКРЕКП,
і в Комісії залишилося лише 3 члена, що менше, ніж визначений законом
кворум. Ця колізія виникла в результаті суттєвого запізнення із затвердженням складу Конкурсної комісії, що мала обирати нових членів НКРЕКП.
Про ризик втрати правомочності НКРЕКП знали і в самій Комісії, про це повідомляв голова НКРЕКП Д.Вовк ще у вересні 2017 року514. За його словами, з
метою максимального пом’якшення наслідків відсутності кворуму, Комісія інтенсифікувала графік підготовки необхідних рішень, щоб встигнути прийняти їх до 27 листопада. Попри очікування, через відсутність одного з членів,
Комісія не змогла затвердити 154 документи, серед яких такі, що визначали
роботу енергосектору на 2018 рік та протягом відсутності кворуму в складі

508

http://kompek.rada.gov.ua/documents/konkurs_com/pr_bdkc/73346.html

509

http://kompek.rada.gov.ua/documents/konkurs_com/pr_bdkc/73344.html

510

http://kompek.rada.gov.ua/documents/konkurs_com/povidom_k/73343.html

511

http://kompek.rada.gov.ua/documents/konkurs_com/

512

http://www.president.gov.ua/administration/ogoloshennya

513

http://www.president.gov.ua/documents/3902017-23106

514

https://www.youtube.com/watch?v=UZ4R4tYL2kw

144

Бізнес-клімат

Регулятора515. Зокрема, йшлося про тарифи водопостачання та водовідведення для 52 компаній, тарифи на виробництво, постачання та транспортування теплової енергії для 46 компаній, тарифи на виробництво, передачу
магістральними та розподільчими мережами електроенергії, оптово-ринкову ціну і тарифу на постачання електроенергії за регульованим тарифом (65
компаній), інвестиційні програми для 83 компаній.
З метою відновити правомочність Регулятора, у листопаді народні депутати внесли законопроект №7342516, покликаний надати Президенту додаткові повноваження, щоб поза конкурсом тимчасово призначити відповідним
указом комісіонерів, яких бракує для кворуму, поки не відберуть членів Регулятора на конкурсній основі. Пізніше, ініціатори відкликали законопроект,
натомість було зареєстровано аналогічний проект №7342-1517. Різниця між
документами мінімальна: першим пропонувалось, щоб Президент призначав «тимчасових» членів НКРЕКП терміном до 6 місяців, а другим - до 3 місяців. Його, врешті, й було прийнято.
23 грудня Президент, відповідно до змін, призначив двох тимчасових комісіонерів до моменту призначення членів НКРЕКП за підсумками конкурсного відбору, але не більше, ніж на 3 місяці. Ними стали В.Таратун518 та
В.Морозова519. Відтак, в Регулятора було відновлено кворум у складі чотирьох членів, і 27520, 28521 та 29522 грудня відбулись засідання НКРЕКП, де ухвалено необхідні рішення.

Зміна моделі фінансування НКРЕКП
Для належного функціонування Регулятора, Законом «Про НКРЕКП» закладено новий підхід наповнення бюджету із «внесків на регулювання», які
мають сплачуватись суб’єктами господарювання, діяльність яких регулює
НКРЕКП. У 2017 завершено прийняття всіх необхідних нормативно-правових актів.
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Зокрема, 6 квітня затверджено постанову НКРЕКП №491523, якою визначено
Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання. Постановою №617524 від 28 квітня встановлено планову ставку внеску на регулювання на 2018 рік у розмірі 0,065%. Внески на регулювання мають сплачуватись протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним, при цьому за несвоєчасне перерахування коштів передбачено штраф
в розмірі 5% від несплаченої суми. На виконання цієї постанови, на I квартал
2018 року встановлено ставку внеску 0,073% від чистого доходу компаній525.
Дотримано і вимогу Закону погоджувати кошторис з Комітетом Верховної
Ради з питань бюджету. Проект кошторису НКРЕКП на 2018 рік було опубліковано 28 квітня 2017 року526, відкрите обговорення відбулось 18 травня527,
за результатами прийнято рішення направити проект кошторису на погодження до Комітету з питань бюджету528. Презентація документу відбулась
в Комітеті двічі – 19 та 22 червня, а останній раз її заслухали і представники
Енергетичного Співтовариства529.
Комітет Верховної Ради з питань бюджету розглянув кошторис та надіслав
Регулятору свої зауваження. У свою чергу НКРЕКП опрацювала їх та доопрацьовану версію надіслала на повторний розгляд. Остаточну версію кошторису Комітет з питань бюджету погодив на засіданні 20 вересня530. Загальна
сума була уточнена у проекті Державного бюджету на 2018 рік до другого
читання, який і підтримали народні депутати531.
Для завершення процесу формування бюджету НКРЕКП, народні депутати
повинні були підтримати зміни до Бюджетного кодексу. Відповідний законопроект №6691532 знаходився на розгляді Комітету з питань бюджету (головний) та ще 4 інших комітетів Верховної Ради. Втім, необхідні положення
змін до Бюджетного кодексу були враховані в проекті закону про Державний бюджет на 2018 рік. Таким чином, відсутність правового врегулювання
було вирішено.
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Виконання інших положень Закону «Про НКРЕКП»
11 липня керівництво НКРЕКП направило листа до Секретаріату Енергетичного Співтовариства з переліком проблем, пов’язаних з повним та своєчасним виконанням Закону «Про НКРЕКП»533. Зокрема, стверджувалося, що не
було дієвого способу захисту прав споживачів, зокрема, шляхом перевірок
їх скарг; не в повній мірі забезпечено право визначати необхідні видатки
на наступний рік; несвоєчасне опублікування рішень у газеті «Урядовий
кур’єр» означало затримку їх вступу в дію і, як наслідок, негативно впливало
на роботу енергоринків.
Враховуючи кількість проблем, керівництво НКРЕКП також попросило Секретаріат Енергетичного Співтовариства провести аудит та дати свій експертний висновок. У свою чергу, Секретаріат погодився це зробити534 та,
згідно з останніми повідомленнями, результати мають представити на початку 2018 року.
Між тим, Регулятор ухвалив більшість необхідних підзаконних актів на виконання Закону «Про НКРЕКП», а саме:
 Порядок проведення відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП535 ;
 Регламент роботи (нова редакція)536 ;
 Положення про преміювання голови та членів НКРЕКП537;
 Правила професійної етики членів та працівників НКРЕКП538;
 Порядок ведення реєстру прийнятих рішень539;
 Правила

організації звітності, що подається суб’єктами господарювання у
сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до НКРЕКП540;
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 Порядок

здійснення НКРЕКП моніторингу ринків у сферах енергетики та
комунальних послуг541.

Висновок
Забезпечення ротації членів НКРЕКП відповідно до вимог закону не відбулось вчасно: члени Конкурсної комісії, яка розпочала свою роботу наприкінці листопада, були делеговані із значним запізненням. Таким чином, було створено ситуацію, коли у складі Регулятора деякий час був
відсутній кворум. У зв’язку із цим, були екстрено внесені зміни до закону,
якими Президенту надано право призначати без конкурсу «тимчасових» членів НКРЕКП. Такі кроки дозволили вчасно ухвалили всі необхідні
технічні рішення для стабільної роботи енергокомпаній у 2018 році та
уникнути значних наслідків. На цьому фоні, значно краща ситуація із
забезпечення формуванням бюджету Комісії за новими правилами: всіх
необхідних вимог і процедур дотримано. Ухвалено більшість підзаконних актів самого Регулятора.
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НАЛЕЖНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КОНКУРЕНЦІЮ
(СТАТТІ 255-256 УА)
Основні пункти, які необхідно запровадити:
  затвердити та опублікувати документ, в якому роз’яснюються принципи,

які застосовуються при оцінці горизонтальних злиттів;
  затвердити та опублікувати документ, в якому роз’яснюються принципи

визначення будь-яких штрафних санкцій, що накладаються за порушення законодавства про конкуренцію;
  стаття 30 Регламенту №1/2003 від 16 грудня 2002 року про імплементацію

правил конкуренції;
  статті 1 та 5 (1) - (2), 20 Регламенту №139/2004 від 20 січня 2004 року про

контроль за концентрацією між підприємствами (Регламент ЄС про злиття);
  статті 1-4, 6, 7 та 8 Регламенту №330/2010 від 20 квітня 2010 року про за-

стосування статті 101(3) Договору про функціонування Європейського Союзу до категорій вертикальних угод та узгоджених дій;
  статті 1-8 Регламенту №772/2004 від 27 квітня 2004 року про застосуван-

ня статті 81 (3) Договору до категорій угод з передачі технології.

Конкурентне законодавство України загалом відповідає європейському, при
цьому більшість необхідних змін, що стосувались деяких точкових змін, були
розроблені та прийняті протягом попередніх років.
Відповідно до вимог статей 255-256 Угоди про асоціацію, Антимонопольний
комітет затвердив «Типові вимоги до вертикальних узгоджених дій суб’єктів
господарювання та внесення змін до Типових вимог до узгоджених дій
суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього
одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України»542. Розпорядження визначає випадки вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання, які є дозволеними і при цьому не потребують дозволу органів
АМКУ.
Даний акт був єдиним документом, що було ухвалено для транспозиції норм
європейського конкурентного законодавства. Відтак, ключовим предметом
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моніторингу було належне та ефективне застосування АМКУ законів щодо
захисту та забезпечення економічної конкуренції.
Серед пріоритетів роботи на 2017 рік АМКУ визначив розвиток конкуренції
у сфері дистрибуції електроенергетики. З цією метою, було заплановано
здійснити контрольні перевірки 26 електропередавальних організацій України543. Наприклад, у жовтні 2017 року, Донецьким обласним територіальним
відділенням АМКУ проведена планова перевірка ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» з питань дотримання законодавства про захист економічної конкуренції. Компанії були надані рекомендації щодо припинення дій, які містять
ознаки порушення, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що
їм сприяють, здійснення заходів, спрямованих на запобігання порушенням
законодавства про захист економічної конкуренції.
24 січня 2017 року АМКУ надав Рекомендації №2-рк НКРЕКП «Про припинення
дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють».
НКРЕКП своїм рішенням встановила, що ліцензіати з передачі електричної
енергії місцевими електричними мережами та/або з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом, і які прийняли рішення про перехід до стимулюючого регулювання тарифів на електроенергію, проводять незалежну
оцінку активів відповідно до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого
виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду
державного майна від 12.03.2013 № 293, із залученням представників «Великої четвірки» провідних аудиторських компаній. АМКУ рекомендував скасувати це рішення544 як таке, що 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
видано 828 сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, тобто таку оцінку активів мають право виконувати 828 різних компаній545.
Також, презентовано результати огляду конкуренції Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)546. Ґрунтуючись на результатах
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попереднього огляду в 2013 році, OECP надала 16 рекомендацій для АМКУ.
Станом на кінець 2017 року, повністю не було виконано жодної з рекомендацій, а більшість знаходиться на різних етапах виконання. Тим не менш,
ОЕСР позитивно оцінила прогрес гармонізації українського конкурентного
законодавства зі стандартами ЄС547. Серед недоліків вкотре відзначено брак
достатньої кількості ресурсів та застарілі інформаційні технології, низький
рівень ефективності роботи регіональних підрозділів та обмеженість повноважень АМКУ по збору доказів під час розслідувань. Відзначено також
і те, що так і не було виконано попередню рекомендацію ОЕСР стосовно
розділення зобов’язань між Мінекономрозвитку та АМКУ в межах контролю
публічних закупівель.
Між тим, 14 липня 2017 року було зареєстровано, а 9 листопада ухвалено в
першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законів України про захист економічної конкуренції (№6723)548. Запропоновані зміни частково виконують надані ОЕСР рекомендації, зокрема щодо вдосконалення
порядку початку розгляду справ та закриття справ без прийняття рішення
по суті. Також, покращено порядок розгляду заяв про надання дозволу на
концентрацію та підвищено розмір штрафів до 170 тис. грн, які вправі накладати територіальні відділення

Висновок
Українське законодавство про захист економічної конкуренції за ключовими аспектами повністю відповідає європейському, транспозиції
потребують лише деякі аспекти стосовно його застосування. Відповідний законопроект народні депутати підтримали у першому читані,
його прийняття очікується у 2018 році. За підсумками року АМКУ переважно виконував свої функції, попри те, що урядом не вирішуються проблеми інституційного характеру.
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ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ (СТАТТІ 262-267 УА)
Положення УА вимагають законодавчо закріпити відповідальний орган за
врегулювання держдопомоги та наділити його відповідними функціями
моніторингу і контролю за цим процесом. Для цього, такий орган повинен
мати інституційну спроможність для виконання поставлених повноважень.
Наступна вимога – розробити та затвердити відповідний список допустимої
державної допомоги для суб’єктів господарювання.

У серпні вступив у дію Закон «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», який було прийнято ще в липні 2014 року. Закон встановлює правові
засади проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання, здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції, спрямований на забезпечення захисту та розвитку конкуренції, підвищення прозорості функціонування системи державної допомоги та дотримання міжнародних зобов’язань України у сфері державної допомоги.
Недоліком даного Закону є те, що його дія не поширюється на надану державну допомогу пізніше ніж 10 років з моменту прийняття. Таким чином, в
разі, якщо така підтримка була незаконною, винести рішення про її повернення Комітет не має повноважень. Також дія Закону не поширюється на
надану допомогу для реалізації інфраструктурних проектів, реалізованих
через процедуру державних закупівель549.
Стосовно сфери відповідальності АМКУ у частині держдопомоги, було розроблено необхідну нормативно-правову базу, якою деталізуються всі правові аспекти застосування Закону. Більшість з них вже прийняті урядом та
зареєстровані Мін’юстом, ще 2 проекти постанов знаходяться на розгляді
Кабміну, і 3 постанови ухвалено з необхідністю їх доопрацювати. Завершення ухвалення всіх підзаконних актів очікується у 2018 році.
Між тим, АМКУ вже почав збір матеріалів для аналізу існуючих та нових
механізмів державної допомоги. Основним джерелом інформації є надані відомості від розпорядників державної допомоги. Роз’яснення з питань
застосування законодавства у сфері державної допомоги надає відповіді
на 23 проблемних питання, з якими до АМКУ зверталися центральні та
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місцеві органи державної влади, а також органи місцевого самоврядування550.
Почав працювати Інтернет-ресурс «Портал державної допомоги»551. Для
користувачів платформи передбачено можливість надати інформацію про
чинну та нову державну допомогу, повідомити про незаконну держдопомогу чи неналежне використання. Також, на порталі з часом буде оприлюднено реєстр державної допомоги. Втім, станом на кінець 2017 року, портал
працює з помилками, що поки не дозволяє використовувати розміщену там
інформацію.

Висновок
Головний Закон «Про надання державної допомоги суб’єктам господарювання» вступив в дію, і протягом року АМКУ проводитиме аудит існуючих механізмів держдопомоги. Підзаконну базу розроблено, втім, не
до кінця завершено процес її ухвалення. Створено Портал державної
допомоги, де всі бажаючі матимуть можливість ознайомитись з такими допустимими механізми державної підтримки бізнесу. Однак, даний
веб-портал працює з помилками, що унеможливлює вивчення розміщеної там інформації.
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СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА (МСП) (СТАТТЯ 379 УА)
Зобов’язання сприяти створенню та розширенню інфраструктури для малого та середнього бізнесу і його конкурентоспроможності означає:
 впровадження стратегій розвитку МСП та проведення моніторингу їх ви-

конання шляхом щорічного звітування та діалогу;
 спрощення та раціоналізацію нормативно-правових актів;
 впровадження механізмів, що спрощуватимуть процедури початку підпри-

ємницької діяльності, кластерний розвиток та доступ до фінансових ресурсів;
 підтримку заходів щодо стимулювання експорту в Україні.

У 2017 році відбулось багато як точкових, так і комплексних змін у контексті
покращення ведення бізнесу завдяки створенню належних умов.
11 січня уряд схвалив законопроект про ратифікацію Міжурядової угоди про
участь України в програмі ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)»552. Вже 18 січня його було зареєстровано у Верховній Раді України553 і 22 лютого Закон набрав чинності.
Програма передбачає 2,3 млрд євро фінансування для розвитку малого та
середнього бізнесу в Україні.
16 січня Мінекономрозвитку опублікувало оновлений проект Стратегії розвитку малого та середнього бізнесу до 2020 року554, а 24 травня розпорядженням Кабінету Міністрів № 504-р її було схвалено. Стратегія охоплює всі
ключові сфери суспільного життя та відповідно має відображення в основних стратегічних та програмних документах, що прямо чи опосередковано
впливають на розвиток малого і середнього підприємництва555.
17 січня Верховна Рада прийняла, а 1 червня Президент підписав закон про
підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах556.
Даним законом врегульовується механізм придбання акцій після придбання
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контрольного пакету, а також встановлюється обов’язковість продажу акцій
міноритарних акціонерів (менше 5% акцій) мажоритарним акціонерам (більше 95% акцій) по справедливій ціні.
Також прийнято законопроект № 4470557, який вносить зміни в законодавчі
акти України відносно права укладання корпоративних договорів в акціонерних товариствах та товариствах з обмеженою відповідальністю. Документ надає можливість компаніям приймати внутрішні рішення за рахунок
укладення учасниками корпоративних договорів, і таким чином не тільки
сприятиме розвитку корпоративного управління, але і створює належні
умови для захисту інвесторів. 3 квітня законопроект направлено на підпис
Президенту, який, однак, підписав закон лише на початку 2018 року.
На виконання Закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо покращення інвестиційного клімату в Україні, Кабінет Міністрів затвердив новий порядок відшкодування ПДВ558. Постанова прийнята 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 бізнесу.
Для вдосконалення процедури ліцензування в електронному режимі урядом схвалено постанову559, розроблену Мінекономрозвитку560. Постанова
визначає порядок подання документів отримувачем ліцензії та порядок їх
реєстрації, обробки та зберігання держорганом. Примітним є те, що документи до необхідного ЦОВВ достатньо подати у форматі PDF з електронним
підписом через Єдиний державний портал адміністративних послуг561, при
цьому паперовий варіант надсилати не треба. Про результати розгляду повідомляється дистанційно на тому ж сайті.
Не набрав достатню кількість голосів народних депутатів для прийняття в
першому читанні законопроект «Про розкриття інформації у видобувних
галузях»562. У березні змінений законопроект «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» (№6229)563 його було перевнесено. Проект кілька
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разів було включено до порядку денного, однак у 2017 році Верховною Радою не розглядався.
Незважаючи на це, презентовано564 та опубліковано565 другий звіт за стандартом ІПВГ, що охопив видобування природного газу, нафти, кам’яного
вугілля, а також залізної, титанової і марганцевої руд за 2014-15 роки. Звіт
підготовлено на основі добровільно розкритої видобувними компаніями інформації про свою фінансову звітність, а саме про сплату податків та зборів.
Коли буде прийнято відповідний законопроект, обов’язкове надання цієї інформації буде закріплено на законодавчому рівні.
Також до Верховної Ради внесено законопроект щодо додаткових гарантій
стабільності податкової системи566. Ним пропонується в Податковому кодексі зазначити, що розміри податків та зборів не можуть змінюватись частіше
ніж 1 раз на 5 років.
Натомість Мінекономрозвитку ініціювало законопроект про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні, який, в тому числі, підтримав уряд. 23 березня закон прийнято
в цілому, 12 квітня його підписав Президент567. Документ охоплює зміни в
процедурах реєстрації бізнесу, отримання дозволів на будівництво, реєстрації власності, одержання кредиту, захисту прав міноритарних акціонерів,
спрощення процедури банкрутства для неплатоспроможних підприємств568.
На веб-порталі Регулятора запущено онлайн-калькулятор для визначення
вартості стандартного приєднання до газорозподільчої мережі: обравши
необхідні параметри, споживач отримує розраховану вартість такого підключення та перелік компаній (включно з їх контактними даними), які надають ці послуги. Також, НКРЕКП запустила на своєму сайті онлайн-інструмент
для визначення вартості стандартного підключення до електромережі. Вибравши з випадаючого переліку необхідний регіон, потужність підключення, ступінь напруги в точці підключення та інші необхідні параметри, споживач отримує розраховану вартість такого підключення до електромережі,
а також перелік компаній (включно з їх контактними даними), які надають ці
послуги569.
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Зареєстровано пакет законопроектів (№6540570, №6541571, №6542572,
№6543573), що стосуються покращення інвестиційного клімату загалом, втім
у 2017 році жоден проект на розгляд Верховної Ради не вносився. Серед
змін та спрощень – скасування необхідності використовувати печатку, прискорений механізм розгляду проваджень у справах про банкрутство, захист
та посилення прав акціонерів, зокрема міноритарних.
5 жовтня Верховною Радою прийнято закон «Про електронні довірчі
послуги»574, 6 листопада його підписано Президентом. Закон удосконалює
сферу використання інфраструктури відкритих ключів та надання електронних довірчих послуг, спрощує розбудову єдиної системи електронних довірчих послуг, взаємне визнання українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів та електронних підписів і печаток.
До порядку денного Верховної Ради двічі потрапляв законопроект № 4871
про внесення змін до Митного кодексу України щодо уніфікованої митної
квитанції, який прийняли у першому читанні.
Важливим також є і те, що уряд вже протягом останніх двох років приділяє
значну увагу очищенню нормативної бази від неактуальних документів. 24
травня575 та 18 грудня576 відбулись дерегуляційні дні уряду, у ході яких було
скасовано та спрощено ряд обтяжливих процедур для бізнесу.

Висновок
Примітним результатом у контексті покращення бізнес-клімату є
те, що більшість із ініціатив було доведено до логічного завершення.
Ухвалення змін до чинного законодавства, що спрощує та створює
нові можливості для розвитку бізнесу в Україні, свідчить про реальне
вирішення проблем підприємців виконавчою та законодавчою гілками
влади. Одним з трендів року стало створення нових електронних та
автоматизованих сервісів у різних сферах господарської діяльності, що
зменшує кількість контактів з чиновниками, а відтак нівелює корупційні ризики.
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СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ (СТАТТІ 148-156 УА, ПОЛОЖЕННЯ ДИРЕКТИВИ 2014/25/ЄС)
Вимоги передбачають взаємний доступ до ринків державних закупівель
на основі принципу національного режиму на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях для державних контрактів та договорів концесії у традиційних галузях економіки.

Основним нормативно-правовим актом, який установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення
потреб держави та територіальної громади є Закон «Про публічні закупівлі»
від 25 грудня 2015 року. На виконання цього закону було створено дві основних інформаційно-аналітичних системи: ProZorro і DoZorro.
Відповідно до звіту про результати роботи електронної системи ProZorro у
січні-червні 2017 року577:
 було завершено майже 410 тис. лотів з очікуваною вартістю 242,7 млрд грн.;
 відбулося зростання кількості придбань на 70%, а їхньої очікуваної вартос-

ті - більш ніж у 2,6 разів порівняно з другою половиною 2016 року;
 у закупівлях узяли участь майже 80 тис. унікальних підприємств та фізичних

осіб-підприємців, що орієнтовно на 30% більше, ніж у попередньому періоді, які подали близько 315 тис. пропозицій на конкурентних видах закупівель;
 середня економія в системі РгоZоrrо лишилася сталою - 5,5% (кількість до-

порогових закупівель майже не змінилася - 92 проти 90 тис. лотів у другій
половині 2016 року);
 кількість звітів про укладений договір збільшилася у 2 рази - з 123 до 240 тис.

На неконкурентні закупівлі, а саме звітування про укладений договір та переговорну процедуру, припадає більше двох третин договорів – 67,4% (майже на 12% більше, ніж у другій половині 2016 року). Частка неконкурентних
процедур за очікуваною вартістю залишилася незмінною – 40,7%.
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Автори відзначили, що існує відсутність рішень АМКУ по скаргах на надпорогові закупівлі в машиночитному форматі, що не було вирішено і протягом
другого півріччя 2017 року. Також, вдосконалення потребує і критерій визначення переможця: замість найнижчої цінової пропозиції - найбільший економічний ефект.
У травні, Мінекономрозвитку доопрацювало сервіс «Електронний кабінет
платника», інтегрувавши в нього можливість отримання довідки про відсутність заборгованості в електронному вигляді, що значно спрощує процедуру
для учасників тендерів578. Починаючи з травня, система DoZorro стала відображатися на сторінках закупівель ProZorro, і всі скарги та обговорення, що
стосуються усіх тендерів конкретного замовника, стали доступні до перегляду579. Також, продовжилась робота над вдосконаленням сторінки «Скарги»
системи DoZorro: додано функціональну можливість обліку повідомлень про
недотримання процедур закупівлі, а також відповідні надіслані оскарження
та реакція на них580.
У червні 2017 року відбулася інтеграція системи ProZorro з Єдиним державним реєстром. Таким чином, замовник може отримати всю інформацію про
компанію безкоштовно та швидко, а сама компанія набагато швидше пройде перевірку та буде зареєстрована на майданчику закупівель581. У жовтні
функціонал системи ProZorro розширено можливістю проведення відкритих
торгів із закупівлі послуг енергосервісу. Таким чином, державні структури
отримали змогу закуповувати послуги енергосервісних компаній (ЕСКО)582.
9 серпня уряд ухвалив постанову № 553 «Про внесення змін до Порядку
функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків»583 з метою належного функціонування електронної системи закупівель та надання відповідних сервісів. Прийняття постанови усунуло неоднозначне тлумачення норм Порядку, а також вирішує
ряд технічних питань, які виникали під час роботи електронної системи закупівель.
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30 серпня на ProZorro впроваджено систему автоматичного ризик-менеджменту584, яка сама знаходить сумнівні тендери по критеріях, наприклад,
аномальна економія (понад 60%), робота постачальника тільки з одним замовником, не деталізоване тендерне оголошення, та інші. Всього критеріїв
наразі 18, але їх кількість буде розширено до 60585. Очікується, що повною
мірою система буде впроваджена у 2018 році.
У грудні 2017 року Верховною Радою прийнято закон про внесення змін до
Закону України «Про публічні закупівлі» щодо здійснення моніторингу закупівель586. Зміни наділяють Держаудитслужбу, користуючись системою ризик-менеджменту, правом здійснювати моніторинг та контроль публічних
закупівель на всіх етапах. У разі виявлення порушень, служба матиме право
вимагати усунути їх, а у разі ігнорування - ініціювати розслідування правозахисними органами. Закон спрямований на попередження корупційних ризиків ще до моменту укладення договорів між замовником та постачальником,
тим самим запобігати втраті публічних коштів
Слід зазначити, що протягом 2017 року було зафіксовано дві спроби нівелювати досягнення реформи шляхом внесення змін до основного закону про
публічні закупівлі.
Перша спроба відбулась у травні. Зміни, запропоновані законопроектом
№2126а «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»587, передбачали поширення визначення «критичної інфраструктури» на електронні майданчики. У разі його прийняття в такій редакції, це означало б,
що контроль електронних майданчиків здійснювався б зі сторони силових
структур, зокрема Державною службою спецзв’язку та захисту інформації
(ДССЗЗІ), Службою безпеки України (СБУ) та Кіберполіцією. Правки були розкритиковані Мінекономрозвику, депутатами, представництвом ЄС в Україні
та громадськістю. Врешті-решт, депутати прийняли цей закон у редакції без
внесення змін до визначення “критичної інфраструктури”.
Друга спроба - у листопаді Верховна Рада включила до порядку денного законопроект №7206 під назвою «Купуй українське, плати українцям», який у
грудні прийняли у першому читанні588. Ним пропонувалося впровадити по-

584

https://prozorro.gov.ua/news/prozorro-signalizuvatime-pro-potencijni-porushennya-derzhavnih-zamovnikiv-u-zakupivlyah

585

http://risk.dozorro.org/heatmap

586

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=4738-%D0%B4&skl=9

587

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55657

588

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62736
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няття «приведена ціна», яка враховує “місцеву складову” та розраховується
на основі різних змінних. За умови підтвердження, що компанія українського походження, замовник зобов’язаний надати йому перевагу перед іноземним постачальником, навіть якщо пропозиція вітчизняного є дорожчою.
Всупереч депутатам, експертне та бізнесове середовище не підтримали
законопроект та заявили, що він суперечить положенням Угоди про асоціацію в частині принципу недискримінаційного підходу до всіх постачальників. Крім того, у разі його прийняття, будуть створені нові передумови для
корупції: щоб підтвердити власне походження, постачальнику треба зібрати
значну кількість довідок (23 підтверджуючих документа)589.

Висновок
Реформа публічних закупівель в Україні триває. На законодавчому та
технічному рівнях поступово впроваджуються необхідні вдосконалення, виявлені практикою застосування. Зокрема, йдеться про інтеграцію в систему ProZorro реєстрів та впровадження автоматизованого
моніторингу всіх закупівель від моменту подання заявки до укладення
договору. Між тим, Державну аудиторську службу наділено функціями
здійснювати нагляд та контроль за державними закупівлями.
Зафіксовано спроби нівелювати результати реформи: запровадити
надмірний контроль та можливість втручання у процес силових органів, ускладнення процедур та запровадження дискримінаційного підходу у відношенні до іноземних компаній.
Залишається актуальним вирішення недосконалого принципу визначення переможця торгів - за найнижчою ціною, - тоді як доцільніше
розробити систему комплексного оцінювання і віддавати перевагу за
найбільшою економічною вигодою.

589

h
 ttp://rpr.org.ua/news/hromadskist-zaklykaje-deputativ-vidhylyty-zakonoproekt-7206-yakyj-znyschuje-konkurentsiyu-na-publichnyhzakupivlyah/, https://voxukraine.org/uk/vovk-v-ovechij-shkuri-7-syurpriziv-zakonoproektu-kupuj-ukrayinske/
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СТАТИСТИКА ЦІН (СТАТТІ 355-359 УА, ПОЛОЖЕННЯ ДИРЕКТИВИ
2008/92/ЄС)
Статті УА та Директива передбачають запровадження механізмів збору та
обробки даних на основі яких формуватимуться інформація про ціни на газ
та електроенергію, які постачаються промисловим споживачам.

Одним із напрямів співробітництва у сфері статистики в Угоді про асоціацію
визначено поступову гармонізацію української статистичної системи з європейською. У попередні роки Держстат і НКРЕКП здійснили заходи щодо
впровадження положень Директиви 2008/92/ЄС. Зокрема, НКРЕКП за погодженням з Держстатом затвердила постановою від 7 липня 2016 року №1234
“Про затвердження форм звітності НКРЕКП щодо здійснення моніторингу
на ринку природного газу та інструкцій щодо їх заповнення”590 адміністративну форму звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про
діяльність постачальника природного газу», до якої було включено показники, необхідні для розрахунку ціни на природний газ за диференційованими
групами споживання.
У свою чергу Держстат розробив і затвердив наказом від 28 грудня 2016
року № 253 «Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження про ціни на природний газ, який постачається кінцевим
споживачам»591, джерелами інформації для проведення зазначеного вище
державного статистичного спостереження стали первинні дані форми №
5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна).
Відтак, Держстат розрахував ціни на газ у розрізі за споживанням промисловістю та домогосподарствами починаючи з 2013 року та надавав дані Секретаріату Енергетичного Співтовариства та Євростату592. Останні передані дані
стосуються I півріччя 2017 року.
Незважаючи на виконання зобов’язань протягом попередніх звітних періодів, на прохання Держстату надати інформацію за формою № 5-НКРЕКП-

590

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1090-16

591

http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/253/253_2016.htm

592

https://www.energy-community.org/implementation/Ukraine/STAT.html
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газ-моніторинг (квартальна) за III квартал 2017 року593 НКРЕКП відмовила.
Таке рішення було аргументоване браком людських та матеріальних ресурсів. Також, підставою відмови стали зміни до відповідної форми, внесені
постановою НКРЕКП від 27 квітня 2017 року № 603594. Відтак, за відсутності
статистичних даних, Держстат не може провести відповідні розрахунки за
II півріччя 2017 року та надати їх Євростату та Секретаріату Енергетичного
Співтовариства, що є невиконанням вимог Директиви 2008/92/ЄС.

Висновок
Вимоги статей УА та Директиви 2008/92/ЄС повністю транспоновано.
Втім, через відсутність сталого надходження до Держстату вихідних
даних про ціни на енергоресурси, що здійснює НКРЕКП, існує загроза зриву
взятих Україною зобов’язань щодо збору та передачі цієї статистики.

593

Лист Держстату від 26.10.2017 р.

594

http://www.nerc.gov.ua/?id=25008
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ДОСТУП ТОВАРІВ НА РИНКИ (СТАТТІ 27-49 УА)
Сторони УА прагнуть досягти економічної інтеграції ринків і з цією метою
домовились про лібералізацію руху товарів.

Доступ товарів на ринки регулюється статтями 27-49 Угоди про асоціацію,
які містять чинні положення щодо: скасування мит, зборів та інших платежів, нетарифних заходів, специфічних положень щодо товарів, адміністративного співробітництва та співробітництва з третіми країнами, засобів захисту торгівлі, принципу одночасного незастосування та антидемпінгових і
компенсаційних заходів.
Поглиблення торгівельних відносин між Україною та ЄС передбачає поступове наближення українського митного та податкового законодавства до
європейських норм. Відповідно, 3 жовтня 2016 року за ініціативою Кабінету
Міністрів у Верховній Раді було зареєстровано 5 законопроектів, пов’язаних
із даною тематикою, проте протягом всього 2017 року народні депутати не
поверталась їх до розгляду:
 Про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподатку-

вання операцій із ввезення на митну територію України товарів уповноваженими економічними операторами (№ 4776)595;
 Про

внесення змін до Митного кодексу щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень митних формальностей (№ 4777)596;

 Про

внесення змін до Митного кодексу щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України
(№ 4614)597;

 Про внесення змін до Митного кодексу щодо виконання Угоди про асоціа-

цію між Україною та ЄС (№ 4615)598;
 Про внесення змін до Митного кодексу щодо приведення транзитних про-

цедур у відповідність з Конвенцією про єдиний режим транзиту та Конвенцією про спрощення формальностей у торгівлі товарами (№ 5627)599.

595

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59318

596

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59320

597

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59005

598

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59006

599

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60887
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У контексті вдосконалення механізму «єдиного вікна», у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти щодо спрощення контрольних процедур
(№7010-1)600 та оптимізації здійснення контрольних процедур (№7010)601 під
час розмитнення. Їхній розгляд очікується у 2018 році.
19 січня Державна фіскальна служба видала наказ про затвердження класифікатора митниць ДФС та їхніх структурних підрозділів. Передбачалося
застосування транзитної декларації типу Т, яка містить дані про митницю
відправлення, транзитну та митницю призначення. Вся інформація по митницям має бути розміщуватись на сайті ЄС у спеціальній формі customs list.
Для учасників транзиту ця інформація необхідна при заповненні та перевірці декларації, а також, щоб визначити митницю кінцевого призначення602.
Також ДФС розробила пропозиції до Концепції реформування державної
митної справи, які обговорила з громадськістю задля вдосконалення документу для реального втілення планів із розбудови митниць603. Наприкінці
березня КМУ схвалило концепцію реформи, яка відбувається в два етапи604.
Перший етап стосувався централізації митниць. Передбачалось, що замість
27 обласних митниць, які будуть ліквідовані як юридичні особи, залишиться
одна централізована митниця. Втім, станом на кінець 2017 року, обласні митниці не було ліквідовано605.
Старт другого етапу передбачено з 1 січня 2018 року, коли має бути створене
міжрегіональне головне управління, яке перейме на себе функції існуючих
державних податкових інспекцій (ДПІ). На базі ліквідованих ДПІ будуть створені Центри обслуговування платників податків, що надаватимуть сервісні
послуги606.

Висновок
Наближення українського митного та податкового законодавства до
європейських норм залишається на рівні законопроектів, при цьому
активної діяльності законотворців стосовно їх доопрацювання не зафіксовано. Також, попри ухвалену Концепцію реформування Державної
фіскальної служби, її виконання затягується.

600

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62406

601

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62378
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http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/282983.html

603

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249702168&cat_id=244277212

604

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249858680&cat_id=244274160

605

http://sfs.gov.ua/pro-sfs-ukraini/struktura-/teritorialni-organi/

606

http://minrd.gov.ua/data/files/22855.pdf
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СПИСОК ЗАКОНІВ ТА РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ
Верховна Рада України
Закон України від 07.02.2017 № 1829-VIII «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону
середовища рідкісних видів тварин і рослин»
Закон України від 07.02.2017 № 1830-VIII «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру (щодо спеціального водокористування)»
Закон України від 07.02.2017 № 1832-VIII «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі»
Закон України від 22.02.2017 № 1904-VIII «Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Європейським Союзом про
участь України в програмі ЄС «Конкурентоспроможність
підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (20142020)»
Закон України від 21.03.2017 № 1959-VIII «Про внесення
змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо
стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії»
Закон України від 23.03.2017 № 1980-VIII «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької
діяльності для проведення масштабної енергомодернізації»
Закон України від 23.03.2017 № 1983-VIII «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних
товариствах»
Закон України від 23.03.2017 № 1989-VIII «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли
при прийнятті Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні»
Закон України від 13.04.2017 № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії»
Закон України від 23.05.2017 № 2059-VIII «Про оцінку
впливу на довкілля»
Закон України від 23.05.2017 № 2063-VIII «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони
пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та
сталий розвиток Карпат»
Закон України від 08.06.2017 № 2095-VIII «Про Фонд
енергоефективності»
Закон України від 22.06.2017 № 2118-VIII «Про енергетичну
ефективність будівель»
Закон України від 22.06.2017 № 2119-VIII «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»
Закон України від 05.10.2017 № 2155-VIII «Про електронні
довірчі послуги»
Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги»
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Закон України від 05.12.2017 № 2222-VIII «Про приєднання
України до Статуту Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA)»
Закон України від 07.12.2017 № 2237-VIII «Про внесення
змін до Закону України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» щодо надання повноважень Президенту України для забезпечення сталої діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг»
Закон України від 07.12.2017 № 2245-VIII «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році»
Закон України від 21.12.2017 № 2260-VIII «Про внесення
змін до Закону України «Про забезпечення комерційного
обліку природного газу» щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу»
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів» (реєстр. № 4470 від 19.04.2016)
Проект Закону «Про внесення змін до Митного кодексу
України щодо захисту прав інтелектуальної власності під
час переміщення товарів через митний кордон України»
(реєстр. № 4614 від 06.05.2016)
Проект Закону «Про внесення змін до Митного кодексу
України (щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)» (реєстр. № 4615 від 06.05.2016)
Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій із ввезення на митну територію України товарів уповноваженими економічними операторами» (реєстр. №
4776 від 03.06.2016)
Проект Закону «Про внесення змін до Митного кодексу
України щодо уповноваженого економічного оператора
та спрощень митних формальностей» (реєстр. № 4777 від
03.06.2016)
Проект Закону «Про внесення змін до Митного кодексу
України щодо уніфікованої митної квитанції» (реєстр. №
4871 від 29.06.2016)
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо їх приведення у відповідність з Законом України «Про ринок природного газу»» (реєстр. №
5289 від 19.10.2016)
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів
України (щодо забезпечення використання газорозподільних систем)» (реєстр. № 5558 від 20.12.2016)
Проект Закону «Про внесення змін до Митного кодексу
України щодо приведення транзитних процедур у відповідність з Конвенцією про єдиний режим транзиту та
Конвенцією про спрощення формальностей у торгівлі товарами» (реєстр. № 5627 від 29.12.2016)
Проект Закону «Про внесення зміни до Закону України
“Про регулювання містобудівної діяльності” щодо покращення інвестиційних можливостей у сфері виробництва
електричної енергії з альтернативних джерел» (реєстр. №
6081 від 13.02.2017)
Проект Закону «Про стратегічну екологічну оцінку» (реєстр. № 6106 від 21.02.2017)
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Проект Закону «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» (реєстр. № 6229 від 23.03.2017)
Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо додаткових гарантій стабільності податкової системи)» (реєстр. № 6252 від 27.03.2017)
Проект Закону «Про внесення змін до Закону України
«Про публічні закупівлі» та деяких інших законів України щодо здійснення моніторингу закупівель» (реєстр. №
4738-д від 30.03.2017)
Проект Закону «Про внесення змін до Закону України
«Про ринок природного газу» (щодо відокремлення діяльності суб’єктів природних монополій від діяльності на
суміжних ринках)» (реєстр. № 6265 від 31.03.2017)
Проект Закону «Про внесення змін до Закону України
«Про ринок природного газу» щодо запровадження обліку природного газу в одиницях енергії» (реєстр. № 6324
від 10.04.2017)
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава» (реєстр. № 6428 від
10.05.2017)
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі» (реєстр. № 3096-д від 25.05.2017)
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні» (реєстр. № 6540 від 06.06.2017)
Проект Закону «Про внесення зміни до статті 71 Бюджетного кодексу України щодо поліпшення інвестиційного
клімату в Україні» (реєстр. № 6541 від 06.06.2017)
Проект Закону «Про внесення змін до Митного кодексу
України щодо поліпшення інвестиційного клімату» (реєстр. № 6542 від 06.06.2017)
Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в
Україні» (реєстр. № 6543 від 06.06.2017)
Проект Закону «Про внесення змін до Закону України
«Про ринок природного газу» (щодо особливостей функціонування газорозподільної системи)» (реєстр. № 6583
від 12.06.2017)
Проект Закону «Про внесення змін до статті 21 Закону
України «Про ринок електричної енергії України» (щодо
запровадження стимулюючого тарифоутворення при
приєднанні електроустановок до електричних мереж)
(реєстр. № 6635 від 22.06.2017)
Проект Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення функціонування Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг» (реєстр. №
6691 від 12.07.2017)
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів
України щодо особливостей управління об’єктами державної власності» (реєстр. № 6716 від 13.07.2017)
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів
України про захист економічної конкуренції» (реєстр. №
6723 від 14.07.2017)
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Проект Закону «Про внесення змін до Закону України
«Про перелік об’єктів права державної власності, що не
підлягають приватизації» (щодо АТ «Магістральні газопроводи України»)» (реєстр. № 6778 від 21.07.2017)
Проект Закону «Про внесення змін до Митного кодексу
України та деяких інших законодавчих актів України щодо
запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації
здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України» (реєстр. № 7010 від
28.07.2017)
Проект Закону «Про внесення змін до Митного кодексу
України та деяких інших законів України щодо забезпечення функціонування механізму «єдиного вікна» та
спрощення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України» (реєстр. № 7010-1 від
15.08.2017)
Проект Закону «Про енергетичного омбудсмена» (реєстр.
№ 7059 від 04.09.2017)
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку сфери виробництва
рідкого палива з біомаси та впровадження критеріїв сталості рідкого палива з біомаси та біогазу, призначеного
для використання в галузі транспорту» (реєстр. № 7348
від 29.11.2017 року)
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення алгоритму перерахування коштів на поточні рахунки постачальникам
електричної енергії за регульованим тарифом» (реєстр.
№ 7390 від 12.12.2017)
Проект Закону «Про внесення змін до Закону України
«Про ринок електричної енергії України» щодо порядку
запровадження тимчасових державних адміністрацій на
підприємствах, що здійснюють постачання електричної
енергії» (реєстр. № 7437 від 22.12.2017)

Кабінет Міністрів України
Постанова від 25 січня 2017 р. № 26 «Про затвердження
Порядку ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість»
Постанова від 21 лютого 2017 р. № 90 «Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015
р. № 758»
Постанова від 21 лютого 2017 р. № 95 «Про забезпечення
ефективного використання газорозподільних систем або
їх складових»
Постанова від 22 березня 2017 р. № 187 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків
на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування
ринку природного газу»
Постанова від 29 березня 2017 р. № 188 «Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого
2017 р. № 95»
Постанова від 19 квітня 2017 р. № 275 «Про затвердження
Положення про Державну екологічну інспекцію України»
Постанова від 26 квітня 2017 р. № 351 «Про затвердження основних засад здійснення державної власності щодо
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публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”»
Постанова від 24 січня2017травня 2017 р. № 359 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів»
Постанова від 24 травня 2017 р. № 360 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування
кондиціонерів повітря»
Постанова від 24 травня 2017 р. № 363 «Про затвердження Порядку подання органу ліцензування документів в
електронній формі»
Постанова від 31 травня 2017 р. № 380 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин»
Постанова від 31 травня 2017 р. № 381 «Про затвердження
Технічного регламенту енергетичного маркування пилососів»
Постанова від 4 липня 2017 р. № 468 «Про затвердження Порядку повернення незаконної державної допомоги,
недопустимої для конкуренції»
Постанова від 21 червня 2017 р. № 518 «Про внесення
змін до порядків, затверджених постановами Кабінету
Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594 і № 615»
Постанова від 044 липня 2017 р. № 519 «Про внесення
змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами»
Постанова від 9 серпня 2017 р. № 553 «Про внесення
змін до Порядку функціонування електронної системи
закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків»
Постанова від 066 вересня 2017 р. № 679 «Про затвердження Порядку розрахунку середньозважених тарифів
на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій,
що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її
транспортування та постачання»
Постанова від 044 жовтня 2017 р. № 882 «Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 570»
Постанова від 6 грудня 2017 р. № 950 «Про внесення змін
до Статуту публічного акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України»
Постанова від 8 листопада 2017 р. № 951 «Про внесення
змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України» (щодо запровадження першого етапу монетизації житлово-комунальних субсидій)
Постанова від 6 грудня 2017 р. № 952 «Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки публічного акціонерного товариства “Магістральні газопроводи України”»

Постанова від 13 грудня 2017 р. № 1010 «Про затвердження Критеріїв визначення планованої діяльності, її розширення та зміна, які не підлягають оцінці впливу на довкілля»
Постанова від 13 грудня 2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку
з оцінки впливу на довкілля та ведення Єдиного реєстру з
оцінки впливу на довкілля»
Постанова від 20 грудня 2017 р. № 1044 «Про внесення
змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги
внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»
Постанова від 20 грудня 2017 р. «Про внесення зміни до
пункту 25 Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин» (не
оприлюднена)
Розпорядження від 11 лютого 2016 року № 267-р «Про
схвалення Концепції залучення компаній (радників) до
реформування митниць Державної фіскальної служби»
Розпорядження від 15 лютого 2017 р. № 103-р «Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії»
Розпорядження від 14 червня 2017 р. № 410-р «Про затвердження плану заходів з підготовки паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду
2017/18 року та його проходження»
Розпорядження від 21 червня 2017 р. № 503-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2014 р. № 847»
Розпорядження від 24 травня 2017 р. № 504-р «Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року»
Розпорядження від 31 травня 2017 р. № 616-р «Про схвалення Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища»
Розпорядження від 18 серпня 2017 р. № 605-р «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035
року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»
Розпорядження від 26 квітня 2017 р. № 732-р «Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах»
Розпорядження від 8 листопада 2017 р. № 796-р «Про Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок»
Розпорядження від 13 грудня 2017 р. № 892-р «Деякі питання наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”»

Постанова від 13 грудня 2017 р. № 989 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі
оцінки впливу на довкілля»

Проект постанови «Про затвердження Критеріїв оцінки
допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний
розвиток та інноваційну діяльність»

Постанова від 13 грудня 2017 р. № 1005 «Деякі питання
відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу»

Проект постанови «Про затвердження Критеріїв оцінки
допустимості державної допомоги суб’єктам господарю-
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вання на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць»

Постанова від 28.04.2017 № 615 «Про затвердження Змін
до постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493»

Проект постанови «Про затвердження Критеріїв оцінки
допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на професійну підготовку працівників»

Постанова від 11.05.2017 № 624 «Про подання суб’єктами
господарювання у сферах енергетики та комунальних
послуг фінансової звітності до Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг»

Проект постанови «Про затвердження критеріївКритеріїв
оцінки допустимості державної допомоги на відновлення
платоспроможності та реструктуризацію суб’єктів господарювання»
Проект постанови «Про затвердження Критеріїв оцінки
допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки
середнього та малого підприємництва»

Постанова від 25.05.2017 № 685 «Про затвердження
цільових показників надійності електропостачання на
2017 рік»
Постанова від 25.05.2017 № 689 «Про затвердження Змін
до деяких постанов НКРЕКП»

Проект постанови «Про внесення змін до Положення
про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку
природного газу для забезпечення загальносуспільних
інтересів у процесі функціонування ринку природного
газу»

Постанова від 31.05.2017 № 717 «Про затвердження Правил організації звітності, що подається суб’єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

Проект постанови «Деякі питання діяльності на ринку
природного газу»

Постанова від 01.06.2017 № 737 «Про затвердження Положення про преміювання Голови та членів НКРЕКП»

Президент України
Указ від 16 лютого 2017 р. № 37/2017 «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 16 лютого
2017 року «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз
енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури»
Указ від 15 березня 2017 р. № 62/2017 «Про рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 15
березня 2017 року «Про невідкладні додаткові заходи
із протидії гібридним загрозам національній безпеці
України»

НКРЕКП
Постанова від 31.01.2017 № 148 «Про встановлення величин питомої вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж на 2017 рік»
Постанова від 16.02.2017 № 202 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним
трубопроводом»
Постанова від 28.03.2017 № 348 «Про встановлення тарифів на послуги транспортування природного газу для
споживачів України для точок входу і точок виходу для
ПАТ «Укртрансгаз»»

Постанова від 08.06.2017 № 756 «Про затвердження
Правил професійної етики, що застосовуються до членів,
працівників центрального апарату і територіальних органів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
Постанова від 30.06.2017 № 865 «Про затвердження Змін
до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
Постанова від 30.06.2017 № 866 «Про затвердження
Порядку проведення відкритого обговорення проектів
рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
Постанова від 25.07.2017 № 932 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
розподілу електричної енергії»
Постанова від 27.07.2017 № 973 «Про застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної
енергії магістральними та міждержавними електричними
мережами»
Постанова від 27.07.2017 № 974 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії
для цілей стимулюючого регулювання у сфері передачі
електричної енергії магістральними та міждержавними
електричними мережами»

Постанова від 06.04.2017 № 491 «Про затвердження Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання»

Постанова від 27.07.2017 № 975 «Про затвердження Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами
діяльності ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами»

Постанова від 21.04.2017 № 536 «Про внесення змін до
постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року
№ 1258»

Постанова від 27.07.2017 № 976 «Про затвердження Процедури встановлення тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України»

Постанова від 27.04.2017 № 603 «Про затвердження Змін
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 липня 2016 року № 1234»

Постанова від 27.07.2017 № 977 «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу та тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління
об’єднаною енергетичною системою України»
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Постанова від 27.07.2017 № 978 «Про затвердження Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі
електричної енергії магістральними та міждержавними
електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання»

Постанова від 27.12.2017 № 1437 «Про затвердження Змін
до деяких постанов НКРЕКП щодо впровадження добового балансування на ринку природного газу та процедури
розробки, подання і затвердження Плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років»

Постанова від 27.07.2017 № 979 «Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами»

Постанова від 27.12.2017 № 1466 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі
здійснення функцій оператора ринку»

Постанова від 27.07.2017 № 980 «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу та тарифу на передачу електричної енергії від здійснення діяльності з
передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування
стимулюючого регулювання»
Постанова від 27.07.2017 № 981 «Про затвердження Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних та прогнозованих технологічних витрат електроенергії»
Постанова від 10.08.2017 № 1016 «Про затвердження Порядку здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії»
Постанова від 14.09.2017 № 1116 «Про затвердження Змін
до Примірного договору купівлі-продажу електроенергії
між оптовим постачальником електричної енергії (Державним підприємством «Енергоринок») та постачальником електроенергії за регульованим тарифом»

Постанова від 27.12.2017 № 1467 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
виробництва електричної енергії»
Постанова від 27.12.2017 № 1468 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)»
Постанова від 27.12.2017 № 1469 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
постачання електричної енергії споживачу»
Постанова від 27.12.2017 № 1470 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
з розподілу електричної енергії»
Постанова від 27.12.2017 № 1471 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі
здійснення функцій гарантованого покупця»
Постанова від 27.12.172017 № 1472 «Про внесення змін до
Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
оптового постачання електричної енергії»

Постанова від 14.09.2017 № 1120 «Про затвердження Порядку здійснення Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, моніторингу ринків у сферах енергетики
та комунальних послуг»

Постанова від 29.12.172017 № 1618 «Про затвердження Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата
та інших додаткових робіт і послуг, пов’язаних із ліцензованою діяльністю»

Постанова від 21.09.2017 № 1156 «Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування
споживачів та постачання природного газу»

Звіт про результати діяльності Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, у 2016 році

Постанова від 19.10.2017 № 1268 «Про затвердження Порядку складання та ведення НКРЕКП реєстру суб’єктів
природних монополій»

Проект постанови «Про внесення Змін до деяких постанов НКРЕКП щодо додаткового захисту прав споживачів
та переходу до принципу замовленої потужності»

Постанова від 27.12.2017 № 1403 «Про визначення ставки
внеску на регулювання на I квартал 2018 року»
Постанова від 27.12.2017 № 1406 «Про затвердження Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення
програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з
питань відповідності»
Постанова від 27.12.2017 № 1420 «Про затвердження
Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, від
постачання електроенергії населенню, яке розраховується за тарифами, диференційованими за періодами
часу»
Постанова від 27.12.2017 № 1423 «Про концептуальні підходи при формуванні тарифів на розподіл та постачання
електричної енергії на 2018 рік»
Постанова від 27.12.2017 № 1424 «Про внесення змін до
Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних та прогнозованих технологічних витрат електроенергії»
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Інші
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
від 15 березня 2017 р. № 118 «Про затвердження Правил
розробки нафтових і газових родовищ»
Розпорядження Антимонопольного комітету України від
12.10.2017 № 10-рп «Про затвердження Типових вимог до
вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання
та внесення змін до Типових вимог до узгоджених дій
суб’єктів господарювання для загального звільнення від
попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України»
Наказ ДФС України від 19.01.2017 № 26 «Про затвердження Класифікатора ДФС, митниць ДФС та їх структурних
пiдроздiлiв»
Проект Наказу Міністра екології та природних ресурсів
«Про внесення змін до Наказу Мінприроди від 21 жовтня
2008 року № 541»
Звіт за 2016 рік про результати моніторингу безпеки постачання природного газу

