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ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ  
 

доробок спільноти (acquis communautaire) – правова система, яка включає акти 
законодавства Європейського Союзу. При створенні Енергетичного Співтовариства 
були виділені ряд директив з доробку ЄС, які сформували власний acquis 
communautaire Енергетичного Співтовариства, у відповідність до якого сторони-
учасники Договору про Енергетичне Співтовариство зобов’язалися привести 
національне законодавство та впровадити його в дію. 

кваліфіковані (eligible customers) – споживачі, що мають право та можливість 
обирати постачальника електроенергії; 

некваліфіковані (non-eligible customers) – ті споживачі, що не мають можливості 
обирати постачальника електроенергії; 

розмежування (unbundling) суб’єктів енергетичного ринку – раціональний 
структурний поділ енергетичних компаній та державних регуляторних органів; 

 

 

ВДЕ – відновлювані джерела енергії 

Держенергоефективність – Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України 

ЕСКО – енергосервісна компанія 

ЄС – Європейський Союз 

Міненерговугілля – Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

Мінприроди – Міністерство екології та природних ресурсів України 

НКРЕ – Національна комісія, що здійснює державне регулювання в секторі 
енергетики 

ОВНС – оцінка впливу на навколишнє середовище 

ТЕС – теплові електростанція 

ТЕЦ – теплоелектроцентраль 

т.н.е. – тонна нафтового еквіваленту 

ПЗФ – природно заповідний фонд 
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ВСТУП 
 

Метою цього звіту є інформування широкого кола громадськості та неурядових 
організацій про зміст тих законодавчих змін та реформ в енергетичному секторі, що 
мають бути здійснені в Україні згідно умов Договору про заснування Енергетичного 
Співтовариства.  Проведено огляд законодавчих норм «доробку спільноти» (acquis 
communautaire), які стосуються Договору, стан відповідності національного 
законодавства цим вимогам, а також фактичний стан реформ в енергетичному 
секторі.  

Енергетичне Співтовариство було засновано в 2006 році з метою структуризації 
європейської електроенергетики насамперед через процеси інтегрування 
енергетичних комплексів країн південно-східної та східної Європи, що цілком 
зрозуміло в умовах формування єдиного європейського енергоринку. Воно 
об‘єднує регіональні енергетичні ринки з населенням в 73 мільйони чоловік і 
передбачає, що країни-члени Співтовариства узгодять свою нормативно-правову 
базу з вимогами стандартів Європейського Союзу і згодом створять умови для 
об‘єднання енергетичних ринків усього регіону.  

Ратифікацією Протоколу «Про приєднання України до Договору про заснування 
Енергетичного Співтовариства» (далі по тексту Договір) 15 грудня 2010 Україна 
зобов’язалася адаптувати національне законодавство в сфері енергетики до вимог 
acquis communautaire та виконати ці вимоги  у встановлені строки.  

Вступ України до Енергетичного Співтовариства надає великі можливості та 
необхідні інструменти для проведення послідовної структурної реформи в 
енергетиці. Прийняття та впровадження європейських норм та стандартів у сфері 
енергетики та охорони навколишнього середовища осучаснить вітчизняне 
законодавство  та дозволить України перебудувати власну економіку, перейти на 
шлях сталого розвитку та в перспективі стати повноправним членом ЄС. 
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В сфері екологзації енергетики, згідно з Договором Україна зобов’язана впровадити 
на рівні державної політики наступний перелік директив та регламентів 
Європейського Союзу: 

В галузі сприяння розвитку відновлюваних джерел енергії 

Директива 2001/77/EС «Про створення сприятливих умов 
продажу електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел на 
внутрішньому ринку електричної енергії» 

до 1 липня 
2011 року 

Директива 2003/30/EC «Про сприяння використанню біопалива 
та інших відновлюваних видів пального для транспорту» 

до 1 липня 
2011 року 

Директива 2009/28/EC «Про стимулювання використання енергії 
з відновлюваних джерел, внесення змін та подальшої заміни 
директив 2001/77/EC та 2003/30/EC» 

до 1 січня 2014 
року 

В галузі енергоефективності та енергозбереження* 

Директива 2006/32/ЕС «Про підвищення ефективності кінцевого 
використання енергії та енергетичних послуг» 

до 1 січня 2012 
року 

Директива 2010/30/ЕU «Про маркування енергоефективності 
побутових приладів та інших продуктів, що споживають 
енергоресурси, а також комплекс галузевих директив 
(2002/40/EC, 98/11/EC, 96/60/EC, 95/13/EC) та регламентів 
(626/2011, 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010)» 

до 1 січня 2012 
року 

Директива 2010/31/ЕU «Про енергетичну ефективність будівель» до 1 жовтня 
2012 року 

В галузі охорони навколишнього середовища 

Директива 85/337/EEC від 27 червня 1985 р. «Про оцінку впливу 
певних державних та приватних проектів на навколишнє 
середовище з поправками, внесеними Директивою Ради 97/11/EC 
від 3 березня 1997 року та Директивою 2003/35/EC Європейського 
Парламенту та Ради від 26 травня 2003 (Директива «Про оцінку 
впливу на навколишнє середовище»)» 

до 1 січня 2013 
року 

Директива 1999/32/EC від 26 квітня 1999 р. «Про зменшення 
вмісту сірки у певних видах рідкого палива та внесення змін до 
Директиви 93/12/EEC» 

до 1 січня 2012 
року 

Директива 2001/80/EC від 23 жовтня 2001 р. «Про встановлення 
граничного рівня викидів певних забруднювачів до атмосфери 
великими спалювальними установками» 

до 1 січня 2018 
року 

Директива 79/409/EЕС від 2 квітня 1979 р. «Про охорону диких 
птахів» (пункти 4.1 та 4.2) 

до 1 січня 2015 
року 

 

* після підписання договору Україна зобов’язалась перед секретаріатом 
Енергетичного Співтовариства та іншими договірними сторонами підготувати 
першу редакцію Національного плану дій з енергоефективності та 
енергозбереження у 2012 році та другу редакцію у 2015 році.1 

1 2013 Annual Implementation Report on the of the Acquis under the Treaty Establishing the 
Energy Community http://www.energy-community.org/pls/portal/docs/2304177.PDF 
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Крім того, Договірні Сторони Енергетичного співтовариства, відповідно до статті 14 
Договору, взяли на себе зобов'язання впровадити положення Директиви 96/61/ЕС 
"Про всеохоплююче запобігання і контроль забруднень" від 24 вересня 1996 року, 
також стаття 13 Договору закликала Договірні Сторони приєднатися до другого 
періоду Кіотського протоколу.  

Чинна влада не використовує ті можливості, що надає Україні участь в 
Енергетичному Співтоваристві належним чином, а ті заходи, що вживаються, часто 
відповідають європейським принципам лише за формою, а не за суттю. Про це, 
зокрема, свідчить аналіз виконання зобов'язань України щодо адаптації до 
європейського законодавства, визначених в Протоколі «Про приєднання України до 
Договору про заснування Енергетичного Співтовариства», проведений експертами 
громадської організації Діксі Груп.2  

Незважаючи на непослідовність політичного курсу уряду України та відмову від 
підписання угоди про асоціацію з ЄС, виконання міжнародних зобов’язань України 
в рамках Договору залишаються актуальними та є умовою участі України в 
європейському енергетичному ринку в якості незалежного гравця. 

Приєднання України до Енергетичного Співтовариства надає великі можливості, 
для проведення в країні комплексних структурних реформ в енергетиці, 
спрямованих на її інтеграцію в європейський енергетичний простір. Шляхом 
успішної реалізації цих можливостей Україна може стати дійсно енергетично 
незалежною державою, в якій енергетичний сектор розвиваеться в умовах 
верховенства права, є екологічно безпечним та сприяє сталому розвитку 
суспільства.  

ЕНЕРГЕТИЧНА СТРАТЕГІЯ 
 

Одним з головних національних документів України, що визначає державну 
політику в сфері енергетики та безпосередньо впливає на економічний розвиток, 
стан довкілля, національну безпеку та соціальну сферу держави є Енергетична 
стратегія України на період до 2030 року. 

З самого початку її існування, протягом 2006-2012 років на численні неузгодженості, 
недоліки та необґрунтовано оптимістичні прогнози документу неодноразово 
звертали увагу державні регулюючі органи, експертне співтовариство, аналітичні 
центри та дипломатичні місії в Україні, зокрема Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики, Державне агентство з 
енергоефективності та енергозбереження України, Європейсько-Українське 
енергетичне агентство.   

Свої зауваження до проекту оновленої Енергетичної стратегії направляли в 
Міністерство енергетики та вугільної промисловості Європейська комісія, 

2 Україна і Енергетичне Співтовариство: два роки в очікуванні http://ua-
energy.org/upload/files/For_web_Final_print_Dixi_Analituch_ukr_2013.pdf 
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державний департамент США та Світовий банк. Провідні аналітичні центри, 
неурядові організації, незалежні експерти та дипломатичні місії неодноразово 
висловлювали свою стурбованість закритістю та непрозорістю перегляду цього 
суспільно важливого документу   Оприлюднений Проект оновленої Енергетичної 
стратегії України на період до 2030 року  все ще має суттєві недоліки та  
неузгоджений з діючим законодавством та нормативно-правовими актами України 
та європейськіми директивами у сфері енергетики,  зокрема, з  Директивою 
2001/77/ЕС, Законом України про Основні засади (стратегію) державної екологічної 
політики до 2020 року.   В оновленій  Енергетичній стратегії встановлено дуже 
низький показник для виробництва електроенергії з  ВДЕ (сонячні та вітрові 
електростанції) на рівні 1% до 2015 року, що суперечить реальним темпам розвитку 
галузі та вимагає перегляду цього показника. При цьому, в Державній цільовій 
економічній Програмі з енергоефективності і розвитку сфери виробництва 
енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 
2010-2015, де частка в загальному енергобалансі країни енергоносіїв, отриманих з 
відновлюваних джерел енергії (включаючи великі ГЕС) та альтернативних видів 
палива, має становити у 2015 році не менш як 10 відсотків.3  

Проект оновленої Енергетичної стратегії не приділяє належної уваги питанням 
енергоефективності. За оцінками аналітичного центру БЕСТ зробіть посилання на 
сайт бест , що викладені в «Рейтингу енергоефективності України», 
енергоефективність економіки України складає 54,2% від рівня ЄС.4 Підвищення 
енергоефективності до європейського рівня дозволить скоротити кінцеве 
споживання паливно-енергетичних ресурсів у сільському господарстві, 
промисловості, будівництві, сфері послуг і житловому секторі на 45,8%. Тобто 
потенціал енергозбереження для України у 2011 р. складав 26,5 млн. т.н.е, що 
відповідає приблизно 29,3 млрд. кубічних метрів природного газу, що співрозмірно 
з річним імпортом газу з Росії, який у 2012 році склав 32,9 млрд. кубічних метрів.5  У 
грошовому вимірі можлива економія сягає вражаючих 11,4 млрд. євро. У 2012 році 
такі громадські організації як Національний екологічний центр України та Діксі Груп 
неодноразово вказували на ці та інші суттєві проблеми з чинною редакцією  
Енергетичної стратегії України до 2030 року.6, 7 

3 Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і 
розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива на 2010-2015 роки http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/243-
2010-%D0%BF 
4 Рейтинг енергоефективності України http://www.energy-
index.com.ua/media/report/pdf/UEI_13_3.pdf 
5 Україна в 2012 році імпортувала 32,9 млрд. кубів газу http://dt.ua/ECONOMICS/ukrayina-v-
2012-roci-importuvala-32-9-mlrd-kubiv-gazu-na-14-mlrd.html/ 
6 Коментарі та пропозиції НЕЦУ щодо проекту оновленої енергетичної стратегії України до 
2013 року 
http://necu.org.ua/wp-content/uploads/energystrat_comm_final_ukr.pdf 

7 Позиція робочої групи №3 «Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека» Української 
платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства щодо проекту 
Енергетичної Стратегії до 2030 року 
http://www.irf.ua/files/ukr/programs/euro/energystrategyanalysis_final.pdf 
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Свої зауваження до проекту оновленої Енергетичної стратегії направляли в 
Міністерство енергетики та вугільної промисловості Європейська комісія, 
державний департамент США та Світовий банк. Провідні аналітичні центри, 
неурядові організації, незалежні експерти та дипломатичні місії неодноразово 
висловлювали свою стурбованість закритістю та непрозорістю перегляду цього 
суспільно важливого документу. 

Не зважаючи на це, проект оновленої Енергетичної стратегії України до 2030 року, 
оприлюднений на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 
у липні 2012 року, не врахував рекомендацій міжнародних та національних 
експертів, оскільки замість орієнтирів збалансованого розвитку й надалі 
концентрувався переважно на збільшенні видобутку та споживанні викопних 
паливно-енергетичних ресурсів замість пріоритетного розвитку енергозбереження 
(енергоощадливості), використання відновлюваних джерел енергії та управління 
попитом. 

У 2012-2013 роках Енергетична стратегія України до 2030 року мала бути суттєво 
переглянута з врахуванням рекомендацій Енергетичного Співтовариства щодо 
пріоритету заходів з енергозбереження та стимулювання розвитку ВДЕ (скажіть про 
ці зауваження) і суттєво доопрацьована. Очікувалось, що оновлений документ  
включатиме, зокрема, обґрунтований прогноз попиту на період до 2030 року, 
критерії для визначення пріоритетів по залученню інвестицій, передбачитиме 
розробку  плану заходів з реформування ринку електроенергії та впровадження 
економічно обґрунтованого регулювання цін,  а  також детального плану заходів з 
підвищення енергоефективності. 

Станом на жовтень 2013 року Секретаріат Енергетичного Співтовариства не було 
проінформовано про результати процесу перегляду енергетичної стратегії, 
незважаючи на те, що уряд заявляв про прийняття проекту оновленої Енергетичної 
Стратегії України до 2030 року ще 24 липня 2013 року. Проте за цією заявою не 
прослідувало офіційне оприлюднення документу, тому оновлений проект фактично 
не є затвердженим.  Така ситуація свідчить про вкрай незадовільний стан 
стратегічного планування в енергетиці і має бути вирішена належним чином 
шляхом залучення експертних організацій та дослідних інститутів для створення 
нового реалістичного і послідовного документу, який в якості обов’язкової 
складової включав би в себе заходи з реформування енергетичного сектору згідно 
вимог Енергетичного Співтовариства. Також для забезпечення належного рівня 
взаємодії України з міжнародними організаціями необхідно забезпечити  
офіційний англомовний переклад документу нової Енергетичної  стратегії.  

Пріоритетами нової енергетичної стратегії мають стати принципи сталого розвитку, 
екологічної безпеки та соціальної відповідальності.  
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
 

Правила функціонування внутрішнього ринку електроенергії 
 

Однією з ключових директив ЄС, до якої  Україна зобов'язалася адаптувати своє 
законодавство до 1 січня 2012 року, є директива 2003/54/EC про правила 
функціонування внутрішнього ринку електроенергії. 

Закон про електроенергетику (1994 р.), розроблений задовго до прийняття 
Директиви 2003/54/ЄС, затверджує структуру ринку з одним покупцем та не 
передбачає безпосередньо жодних обов’язкових недискримінаційних та 
об'єктивних процедур видачі дозволів або проведення тендерів щодо спорудження 
нових генеруючих потужностей, та не передбачає призначення незалежних органів 
для виконання таких функцій.  

У контексті будівництва нової інфраструктури енергетики Закон про 
електроенергетику не визначає порядку  видачі дозволів, проведення тендерів та 
визначення умов для будівництва, розширення і модернізації об'єктів 
електроенергетики, а використовує відповідні положення законодавства про  
містобудування?будівництво. Якесь протиріччя між цими двомі реченнями 
Відповідно до Закону про електроенергетику, Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості відповідає за дозволи на будівництво нових генеруючих 
потужностей, а також на проведення тендерів по таких проектах. Тим не менш, 
міністерством не було розроблено та затверджено жодних конкретних критеріїв 
або процедур за весь час з моменту прийняття закону. Закон про 
електроенергетику не передбачає будь-яких зобов'язань з боку міністерства чи 
НКРЕ щодо публікації умов затвердження проектів та проведення тендерів та не 
встановлює прозорих процедур в цьому контексті. Також, в цьому законі відсутні 
конкретні положення,  які б регулювали процедуру відхилення проектів.   

В цілому, чинна нормативно-правова база не забезпечує належних механізмів 
видачі дозволів на будівництво  об’єктів енергетики та її інфраструктури  та 
проведення тендерів, які б задовольняли вимогам Енергетичного Співтовариства. 

Відповідно до закону відповідальність за ліцензування в галузі експлуатації нових 
генеруючих підприємств лежить на НКРЕ, організації з недостатньою 
інституційною спроможностю, яка потребує заходів для її зміцнення. Для цього 
мають бути прийняті правила щодо внутрішніх процедур комісії, правила про 
порядок її участі у внесенні змін до певних законодавчих актів Кабінету Міністрів та 
покращені умови залучення громадськості для прийняття рішень, а саме – 
забезпечення проведення консультацій з громадською радою та прозорого 
механізму врахування її зауважень, що також потребує законодавчого 
врегулювання.  

Основною діяльністю спрямованою на здійснення реформ в електроенергетичному 
секторі України стала розробка проекту нового Закону про засади функціонування 
ринку електроенергії України. Очікувалося, що закон сприятиме лібералізації 
ринку електроенергії завдяки ліквідації застарілої моделі ринку одного покупця і 
впровадження чітких та прозорих інструментів для балансування за ринковими 

 
8 



принципами. Також секретаріат Енергетичного Співтовариства очікував від цього 
закону введення заходів щодо децентралізації та демонополізації енергетичного 
сектору, усунення перехресного субсидування, підвищення прозорості, 
дерегулювання генерації і поставок електроенергії, розвиток механізмів для вибору 
постачальників. У 2012 році проект закону був прийнятий в Верховній Раді у 
першому читанні. Після внесення змін в 2013 році закон був прийнятий 24 жовтня в 
цілому8. Секретаріат Енергетичного Співтовариства в цілому позитивно оцінює 
новий Закон про засади функціонування ринку електроенергії України, не 
зважаючи на ряд невідповідностей з вимогами Договору.9 
 

Вартісний дисбаланс 
 

Наразі балансування виробничих потужностей здійснюється адміністративно, а 
вартісний дисбаланс постачальників розраховується Державним підприємством 
«Енергоринок» і визначається окремо для різних типів генерації до встановлення 
ціни для постачальників. Перерозподіл коштів забезпечується Енергоринком. 
Планування поставок здійснюється Енергоринком щоденно, на основі планів, які 
подаються виробниками, що підлягають державному регулюванню і заявок 
нерегульованих виробників (теплова генерація та ВДЕ). Дисбаланси компенсуються 
порядком ранжирування виробників, розробленим Укренерго заздалегідь, згідно з 
економічними і технічними критеріями. Новий Закон про засади функціонування 
ринку електроенергії України зберігає вказані загальні принципи та вводить Фонд 
вартісного дисбалансу. 

Фонд вартісного дисбалансу не передбачає належних цінових сигналів для 
балансування потоків енергії або належного розподілу відповідальності за 
надійність та безпеку постачання електроенергії за що?. Він не забезпечує в повній 
мірі ринкових принципів балансування відповідно до вимог Енергетичного 
Співтовариства, але Секретаріат не виступає категорично проти Фонду вартісного 
дисбалансу. Його застосування розглядається як проміжний крок до 
лібералізованого ринку електроенергії. Проте цей Фонд запроваджує непрозору 
схему перехресного субсидування, яка згідно до вимог Енергетичного 
Співтовариства у відносно короткі терміни (до 5-ти років) має бути замінена на 
механізм, що краще відображає фактичні витрати. 
 

Доступ до мереж  
 

Наразі регульований доступ третіх сторін до мереж електропередач надається 
зареєстрованим компаніям, що мають ліцензію на постачання – включаючи 
дистриб’юторські компанії (обленерго), і компанії, що мають ліцензію на експорт 
або на внутрішні поставки за ринкових умов. Доступ для кваліфікованих споживачів 
не передбачено, що становить істотну невідповідність до статті 20 Директиви 
2003/54/ЄС. На рівні дистрибуції, Закон про електроенергетику передбачає доступ 

8 http://www.unian.ua/news/601702-vr-priynyala-zakon-pro-liberalizatsiyu-rinku-
elektroenergiji.html 
9 Secretariat recommends adoption of draft Electricity Law in Ukraine http://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/NEWS/News_Details?p_new_id=7701 
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до мережі на рівних умовах для всіх зареєстрованих компаній, які мають ліцензію 
на постачання з активними контрактами на поставку. Відмова в доступі 
розглядається в контексті мережевого підключення генерації з альтернативних 
(відновлюваних) джерел енергії та запитів про створення контрактів на постачання 
електроенергії для клієнтів. Місцевим оператором мережі не може бути 
відмовлено у доступі мережі, за винятком недостатньої пропускної здатності 
мережі і за умов подання відповідного звіту в НКРЕ. Клієнтам дозволяється 
фінансово сприяти необхідній модернізації інфраструктури чого? та вимагати 
наступного відшкодування вкладених коштів. Відповідно до Закону про 
електроенергетику та інших нормативно-правовіх актів НКРЕ відповідає за 
регулювання тарифів у секторі електроенергетики. Комісія є відповідальною за 
встановлення тарифів на передачу та дистрибуцію електроенергії. Ці зобов'язання 
виконані і тарифи на передачу були затверджені і опубліковані НКРЕ. 
 

Децентралізація та демонополізація енергетичного сектору 
 

Оператор системи електромереж Укренерго і оператор оптового ринку 
Енергоринок є юридично розділеними компаніями, але їм бракує чіткого 
розподілення повноважень оскільки вони знаходяться в централізованій 
державній структурі управління. Структурного поділу на рівні постачальників 
електроенергії також досі не завершено. Розподільчі підприємства – обленерго – 
мають ліцензії на експлуатацію мереж та на постачання електроенергії, але 
юридичний поділ цих видів діяльності не запроваджений та навіть не 
передбачений законом. Також не застосовується жодних конкретних критеріїв, що 
визначали б механізми незалежного що таке незалежне управління?  управління, 
прийняття рішень в чому ? та здійснення повсякденних операцій. Чинне 
законодавство не вимагає фінансового розділення чого? в рамках інтегрованого 
енергетичного підприємства. Тим не менше, для цілей фінансового моніторингу, 
підприємства за законом зобов'язані надавати інформацію в НКРЕ щодо стану своїх 
активів і фінансових зобов’язань по кожному ліцензованому виду діяльності 
окремо. Це включає в себе бухгалтерську інформацію для будь-якої ТЕЦ (якщо така 
є), що працює в дистриб'юторській компанії. Відповідальності? ності по 
зобов’язанням щодо впровадження щорічного аудиту для кожного ліцензованого 
виду діяльності також немає.  Роздільний облік постачання по різним категоріям 
споживачів відсутній. Крім того, досі відсутні зобов'язання публікувати звіти річного 
аудиту.  

У цілому, Україна досі не реалізувала структурний поділ згідно вимог Директиви 
2003/54/ЕС правил для внутрішнього ринку електроенергії. 
 

Право на обирання постачальників та відкритість ринку 
 

Однією з вимог acquis communautaire є перехід до моделі двосторонніх контрактів 
в електроенергетичній енергетичній сфері. Ця модель передбачає, що споживачі 
електроенергії можуть вільно обирати собі постачальника та/або виробника 
електроенергії. У протоколі про приєднання України до Енергетичного 
співтовариства в 2010 році, право на обрання постачальників (кваліфікованість) для 
не побутових споживачів вимагається з 1 січня 2012 року, а для домашніх 
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господарств з 1 січня 2015 року. Закон про електроенергетику з чинними 
поправками, однак, не відповідає цим вимогам і не надає жодних явних 
визначень кваліфікованих споживачів або графіку відкриття ринку для них. За 
принципами законодавства ЄС кваліфікованими споживачами вважаються ті 
споживачі, що мають фізичну та юридичну можливість змінювати своїх 
постачальників електроенергії. Зміна постачальників як така не заборонена, але 
жодних правил або умов для цього немає, і ніякі заходи щодо стимулювання або 
підтримуючі механізми для цього не застосовуються. В умовах, коли після 
проведеної протягом 2011–2012 років приватизації, 86 % виробництва 
електроенергії забезпечують 2 компанії — ДТЕК та «Енергоатом», навіть потенційна 
можливість обирати постачальника електроенергії є вкрай обмеженою. 

Що стосується відкритості ринку, то система з одним покупцем і продавцем 
виключає можливість вибору постачальників, тому порушується основні вимоги 
Директиви 2003/54/EC. Крім того, ціни для виробників електроенергії та оптові ціни 
для Енергоринку встановлюються НКРЕ. Ціни для кінцевих споживачів також 
регулюються НКРЕ саме на рівні розподільчих компаній, які закуповують 
електроенергію у Енергоринку та в місцевих регульованих виробників, і постачають 
своїм вимушеним клієнтам за регульованими цінами. Нерегульовані виробники, з 
іншого боку, купують електроенергію у Енергоринку і продають її нерегульованим 
клієнтам в Україні за договірними цінами, або продають на експорт. У цьому 
середовищі вимушені клієнти за замовчуванням постачають електроенергию 
місцевим мережевим оператором за регульованими цінами. Не побутовим 
споживачам, підключеним до розподільної мережі, теоретично дозволено 
змінювати своїх постачальників за умови отримання ліцензії від НКРЕ на 
нерегульовані (спеціальні) поставки, але і в цьому випадку вони можуть купувати 
електроенергію  теж лише у Енергоринку.  Тому всі клієнти, що купують 
електроенергію за загальними регульованими цінами у Енерегоринку не мають 
можливості самостійно обирати для себе постачальника. 

Ще однією проблемою є те, що НКРЕ застосовує для визначення тарифів на 
розподіл (і передачу) електроенергії методологію, яка відірвана від вартості 
постачання та обслуговування мереж. Через це постачальники регульованих 
клієнтів мають право на отримання компенсацій за недоотримання доходів з 
національного чи місцевого бюджету , які можуть перевищувати те, що дозволено 
правилами державної допомоги. Поки що вельми сумнівним залишається 
незалежний статус НКРЕ. Підпорядкування Комісії Президенту України в 2011 році 
не стільки посилило її незалежність, скільки зробило більш вразливою до 
політичних впливів. 
 

Доступ до транскордонних ліній електропередач 
 

Доступ до транскордонної пропускної спроможності електромереж в Україні не 
відповідає умовам договору про приєднання до Енергетичного Співтовариства. 
Наразі доступ до передаючих потужностей на кордонах з державами – членами ЄС 
і Молдовою надається Укренерго відповідно до Постанови Кабінету міністрів 
України «Про затвердження Порядку проведення аукціонів щодо доступу до 
пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту 
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електричної енергії» 10, остання редакція якої прийнята 8  листопада 2012 року. 
Процедура аукціонів застосовується тільки для експорту електроенергії, а імпорт 
залежить від попереднього схвалення чого? безпосередньо Міністерством 
енергетики та вугільної промисловості, тим самим порушується низка договірних 
положень Енергетичного Співтовариства, включаючи регламент 1228/2003/EC про 
доступ до пропускної здатності транскордонних мереж. 

 Доступ до пропускної спроможності транскордонних мереж також обмежено 
вимогою щодо наявності затверджених контрактів на постачання як з 
Енергоринком, так і з іноземними організаціями відповідно до вимог для участі у 
процедурах доступу до транскордонної пропускної здатності. Чинний Порядок 
проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних 
електричних мереж України для експорту електричної енергії чий порядок? 
України? визначає аукціон як "форма продажу ... послуг системного оператора ..." 
вводячи таким чином вимоги на оплату коштів визначених аукціоном, навіть якщо 
немає фактичного завантаження. Умови для можливої відмови від поставок або 
можливості будь-якої компенсації за скорочення їх обсягів не передбачені. 
Положення про розподіл доходів від поставок електроенергії, встановлені Законом 
«Про електроенергетику», визнають необхідність інвестицій в розвиток мереж, але 
по факту більше підтримують інтереси генеруючих компаній та компаній-
експортерів електроенергії, ніж потреби мережевого оператора, що не відповідає 
вимогам Енергетичного Співтовариства. 

Застосування принципу «використовуй або втратиш» зобов'язує використовувати 
щонайменше 70% наданої потужності протягом будь-яких двох місяців поспіль. 
Невикористані або повернуті потужності мають бути розміщені на щомісячному 
аукціоні, що не завжди має місце на практиці. Вторинний ринок мережевих 
потужностей і передача потужностей між учасниками ринку не допускаються. 

Крім того, інформація про використання транскордонних мереж і доступні 
потужності оновлюється лише на щомісячній основі. Операційна платформа 
аукціону досі не застосовує електронний обмін інформацією. Аукціони відбудуться 
на річній та щомісячній основі; щоденні аукціони не передбачені в процедурі. 
Також відсутня адекватна електронна платформа для торгів, що є суттєвою 
перешкодою для здійснення належної процедури розподілу мережевих 
потужностей. Це накладає обмеження на ліквідність транскордонної торгівлі.11 

Положення про обов’язкове забезпечення умов доступу до інформації, зокрема по 
відношенню до доступу до пропускної спроможності мереж, повинні бути 
приведені у відповідність до вимог Регламенту 1228/2003/EC щодо доступу до 
пропускної спроможності транскордонних мереж і Рамкових принципів управління 
електричними мережами (Framework Guidelines on Capacity Allocation and 

10 Постанова про затвердження Порядку проведення аукціонів щодо доступу до пропускної 
спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1920-12 
11 http://www.epravda.com.ua/publications/2013/12/4/406632/ 
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Congestion Management for Electricity) 12     переклад  Congestion є 
перенавантаження? Чому перекладно управління мережами ?).  

Наразі доступ до інформації та забезпечення прозорих умов в цілому є 
проблематичним в електроенергетичному секторі України у зв'язку з недостатнім 
правозастосуванням і нерозвиненістю  систем обліку та аналізу інформації про 
споживання енергоресурсів якої?. Моніторинг прозорості постачань газу, 
електроенергії та інших первинних та вторинних енергоносіїв чого?, що повинен 
здійснюватися НКРЕ, потребує подальшої юридичної підтримки і практичної 
реалізації. Інформація, надана операторами учасникам ринку, часто є неповною 
або відсутня на підставі юридичних положень про конфіденційність.  

Порушення Україною ряду правил транскордонної торгівлі електроенергією в 
рамках Енергетичного Співтовариства стали причиною відкриття Секретаріатом 
справи про порушення умов  Договору в 2013 році.13 
 

Захист споживачів та залучення громадськості 
 
Реформування ринку електроенергії та скасування перехресного субсидування 
тарифів містяться в зобов’язаннях, які Україна взяла перед Євросоюзом. Зокрема, у 
Порядку денному про асоціацію записана вимога до України продовжувати реформу 
тарифу на електроенергію та заходи, які б гарантували повну оплату за постачання 
електроенергії.14 

Заходи для захисту споживачів не дотримуються в повній мірі та є недостатніми. 
Закон «Про електроенергетику» не передбачає зобов’язань постачальників 
надавати достатню інформацію для клієнтів відповідно до вимог Енергетичного 
Співтовариства. У новому законі не вистачає введення низки прав споживачів, 
принаймні з точки зору доступу до інформації про якість обслуговування та доступу 
до механізмів формування тарифів, діючих контрактів і пов'язаних з ними 
інформації, включаючи умови розторгнення контрактів не закінчене речення. 
Також споживачам бракує доступу кого ? споживачів? до реально діючих 
механізмів компенсації та врегулювання суперечок.  

Законодавство про соціальне забезпечення забезпечує право на прямі дотації з 
державного бюджету на певний відсоток від рахунку за електричну енергію для 
певних категорій споживачів.  Але регулювання цін для кінцевих споживачів не є 
вибірковим. Схема використання субсидій від певних типів генерації і перехресного 
субсидування між різними класами споживачів для компенсації низьких цін для 
домашніх господарств є непрозорою, нестійкою і шкідливою для конкурентного 
середовища через спотворення цін .  

За словами, голови Профспілки працівників енергетики та електроенергетичної 
промисловості України («Укрелектропрофспілка») Сергія Шишова дотування 

12 http://www.acer.europa.eu/Electricity/FG_and_network_codes/  
13 Secretariat initiates a case on Ukrainian capacity allocation auction rules 
 http://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/NEWS/News_Details?p_new_id=6901 
14 http://es-ukraina.blogspot.com/2012/03/blog-post.html 
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окремих груп споживачів електроенергії за рахунок збільшення тарифів для інших 
споживачів, які не мають дотацій - це один з головних чинників, що призводить до 
фінансового розбалансування підприємств електроенергетики та, відповідно, 
стримування розвитку галузі.15 

В той час, як Cекретаріат Енергетичного Співтовариства позитивно оцінює 
створення Громадської Ради при НКРЕ як засобу задоволення громадських 
інтересів, відкритість та ефективність цього органу громадянського суспільства 
залишається під питанням. Громадська рада має підвищувати  публічність та 
прозорість ринку в інтересах всіх категорій кінцевих споживачів та запобігати 
впливу виробників-монополістів на діяльність НКРЕ. Згідно норм Енергетичного 
Співтовариства залучення  представників громадськості (в тому числі у формі 
громадської ради) до консультацій у процесі прийняття рішень має бути 
обов’язковим, як і необхідність узгоджувати терміни проведення консультацій та 
коло питань, що підлягають обговоренню.  
 

Загальні висновки щодо сектору електроенергетики 
 

В даний час застарілі мережева інфраструктура та генеруючі потужності вимагають 
термінових масштабних інвестицій, що, разом з прагненням місцевої 
промисловості отримати доступ до відкритого енергетичного ринку, є основними 
рушійними силами в реформуванні електроенергетичного сектора. Поряд з 
прийняттям Закону про засади функціонування ринку електроенергії України та 
його введенням в дію, виконання вимог Третього енергетичного пакету у 
встановлені терміни залишається головним пріоритетом для наступного періоду 
роботи України в рамках Енергетичного Співтовариства. Новий закон потребує 
коригування ключових підзаконних актів, зокрема запровадження нових правил 
ринку. Інші нормативні акти, що встановлюються НКРЕ, такі як мережевий кодекс, 
потребують обов’язкових суттєвих коректив або навіть повинні бути розроблені 
заново на основі правил перемикання і балансування електричних потужностей. 

Встановлення справедливих  правил проведення аукціонів необхідне в 
терміновому порядку для виправлення питань щодо порушень, визначених 
Вступним листом Секретаріату. 16  Наразі проведення аукціонів з доступу до 
транскордонних ліній електропередач відбуваються не прозоро та під суттєвим 
впливом певних бізнес-структур.17  Це процес мав бути завершеним в термін до 
щорічних аукціонів, тобто до кінця 2013 року тому що рік уже  завершився . На рівні 
практичної реалізації необхідні структурні зміни у сфері  роз’єднання дистрибуції 
від генерації на рівні управління та відповідне фінансове роз’єднання. Нові 
децентралізовані оператори і установи, що передбачені новою моделлю ринку, 
мають бути утворені при реформуванні ринку та введені в дію. Існуюча практика 
регулювання виробництва електроенергії повинна бути припинена на користь 

15 http://www.ukrinform.ua/ukr/news/obsyag_perehresnogo_subsiduvannya_v_energetitsi 
_u_2012_rotsi_moge_stanoviti_38_mlrd_grn___golova_profspilki_41186 
16 Secretariat initiates a case on Ukrainian capacity allocation auction rules 
http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/NEWS/News_Details?p 
_new_id=6901 
17 http://www.epravda.com.ua/rus/news/2013/12/10/407860/ 
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відкритих конкурентних відносин. Необхідна тарифна реформа поряд з 
поліпшеним механізмів захисту споживачів, спрямованих на усунення 
перехресного субсидування і впровадження обґрунтованих тарифів. Механізми, 
що забезпечують зміну постачальника також повинні бути створені, інституційно 
забезпечені та впроваджені в життя. 

Наразі, незважаючи на певний прогрес в реформуванні та адаптації до вимог 
директив ЄС, законодавча база електроенергетичної галузі України, в цілому, 
фрагментована і непослідовна.  Також значним недоліком є відсутність 
англомовного перекладу  низки законодавчих актів та інших важливих документів, 
що є важливими для ефективної взаємодії в енергетичній галузі з Енергетичним 
Співтовариством та іншими міжнародними організаціями.  

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 
 

Національний план дій з енергоефективності 
 

Діяльність України в галузі запровадження заходів з енергоефективності у минулі 
два роки зводилася до розробки первинного та вторинного законодавства, а також 
1-го Національного плану дій з енергоефективності України до 2020 року, але 
наразі відповідні закони та план дій досі не прийнято. Проект Національного плану 
дій з енергоефективності на 2012-2020 роки, розроблений Державним агентством з 
енергоефективності та енергозбереження України, було представлено Секретаріату 
Енергетичного Співтовариства в лютому 2013 року. Після врахування зауважень 
Секретаріату, перша версія була значно покращена. Оновлений проект плану 
передбачає комплексний аналіз поточної ситуації, визначає національний цільовий 
показник зниження енерговитрат в кінцевому споживанні на 9%, а також пропонує 
ряд заходів з підвищення ефективності в секторі кінцевого споживання енергії 
відповідно до вимог Директиви 2006/32/ЕС щодо кінцевої ефективності 
використання енергії та енергетичних послуг. 31 жовтня 2013 року проект було 
представлено в Брюсселі  у рамках 8 засідання Платформи №3 «Енергетична 
безпека» Східного Партнерства. 

Відповідна дорожня карта, яка необхідна згідно до програми роботи державної 
Цільової Групи з енергоефективності на 2013 рік, була підготовлена 
Держенергоефективності і прийнята Постановою Уряду України «Про затвердження 
плану заходів щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми адаптації 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу»  в травні 2013 року. 
 

Енергетичне маркування приладів 
 

Позитивним зрушенням є прийняття 7 серпня 2013 року Постанови Кабінету 
Міністрів «Про затвердження технічних регламентів щодо енергетичного 
маркування приладів». Зміни та доповнення внесені до трьох технічних 
регламентів, а саме: Технічного регламенту енергетичного маркування 
електрообладнання побутового призначення, Технічного регламенту енергетичного 
маркування побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій, а також 
Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин. З 1 
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липня 2014 року кожен холодильник та пральна машина, яка вводиться в обіг на 
території України, повинна мати енергетичне маркування. На маркуванні повинна 
зазначатись наступна інформація: клас енергоефективності приладу; обсяг його 
енергоспоживання; рівень шуму; обсяг споживання води, клас ефективності 
віджимання (для пральних машин) та інші характеристики. 

Але попри те, що в Україні відбувається певна робота над уніфікацією стандартів 
енергетичного маркування, спостерігається відставання у впровадженні цієї 
системи. Можна говорити про порушення термінів виконання відповідних 
регламентів Енергетичного Співтовариства. Сумнів викликає цілковите дотримання 
визначених українським урядом термінів впровадження маркування певних видів 
товарів. Окрім того, потрібно відзначити і відсутність широкої інформаційної 
кампанії, яка б допомогла споживачам орієнтуватися у відповідному маркуванні та 
ефективно використовувати його для отримання вичерпної інформації про 
енергоефективність  продукту. 
 

Стан законодавства в галузі енергоефективності 
 

Держагенством було розроблено проект Закону про ефективне використання 
паливно-енергетичних ресурсів 18, який обговорюється в парламенті України. Цей 
закон повинен, зокрема, зміцнити роль Держагентства в моніторингу програм та 
заходів з підвищення енергоефективності, розширити державну підтримку 
енергосервісних компаній (ЕСКО), ввести нові механізми фінансування, а також 
покарання  за недотримання стандартів.  

Проект закону про енергоефективність житлових та громадських будівель19 був 
підготовлений Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства тапредставлений до парламенту в грудні 2012 року. 
Цей закон мав бути прийнятий у другому читанні до кінця 2013 року, але цього так і 
не відбулося. Паралельно з цим, в Україні повинен відбутися процес впровадження 
відповідних стандартів енергоефективності  в галузі будівництва, а також створено 
Посібник з енергетичної сертифікації будівель. Належне впровадження цих 
заходів дозволить забезпечити виконання вимог Директиви 2010/31/EU щодо 
енергетичних характеристик житлових і громадських будівель. 
 

Загальні зауваження щодо енергоефективності в Україні 
 

На сьогодні Україна, в цілому, не виконує свої цільові показники в галузі 
підвищення енергоефективності, прийняті в рамках Договору про Енергетичне 
Співтовариство, особливо на рівні практичної реалізації державних заходів з 
енергозбереження. Рівень споживання енергоносіїв на одиницю ВВП в Україні 
перевищує середній рівень в країнах ЄС більше ніж в двічі, тому потенціал для 
розвитку ефективного використання енергії в Україні є величезним. Цей потенціал 

18 Проект Закону України про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6212&skl=7 
19 Проект Закону України про енергоефективність житлових та громадських будівель 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JG0NS00V.html 
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досі залишається невикористаним як на державному, так і на місцевому рівнях, що 
призводить до значних економічних втрат і в цілому негативно впливає на 
економіку держави.  

Одним з основних перешкод  для енергозбереження в Україні є те, що значна 
кількість необхідних первинних та вторинних законодавчих актів досі не прийнято. 
Тому зараз головним пріоритетом для України є прийняття Закону про ефективне 
використання паливно-енергетичних ресурсів та Закону про енергоефективність у 
громадських та житлових будівлях. Другим пріоритетом має стати розробка 
нормативних регуляторної бази з енергоефективності будівель. Крім того, 
поліпшення координації між органами виконавчої влади, експертними 
організаціями та донорами є необхідною передумовою для подальшого прогресу у 
впровадженні програм та заходів з енергоефективності. 

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ 
 

Стан заходів в сфері захисту довкілля та впровадження європейських норм 
екологічної безпеки в Україні є вкрай незадовільним, оскільки час на 
імплементацію 2-х з 4-х директив вже сплив, при тому що по жодній з директив не 
має суттєвого прогресу. Терміни виконання Директиви щодо зменшення вмісту 
сірки у певних видах рідкого палива та Директиви щодо оцінки впливу на 
навколишнє середовище для України минули 1 січня 2012 року та 1 січня 2013 року 
відповідно. Терміни виконання Директиви 79/409/EEC щодо охорони диких птахів 
та Директиви 2001/80/EC щодо обмеження викидів певних забруднювачів до 
атмосфери великими спалювальними установками спливають 1 січня 2015 та 31 
грудня 2017 року відповідно. 
 

Оцінка впливу на навколишнє середовище 
 

У відповідності з Протоколом про вступ України до Енергетичного Співтовариства, 
Україна була зобов’язана забезпечити виконання положень Директиви 85/337/ЕЕС 
про оцінку впливу на навколишнє середовище до 1 січня 2013 року. Органами, 
відповідальними за це було призначено Міністерство екології та природних 
ресурсів та Міністерство енергетики та вугільної промисловості.   

Директива «Про оцінку впливу на навколишнє середовище» передбачає 
визначення та оцінку екологічних наслідків проектів будівництва об’єктів перед 
початком робіт або на етапі видачі дозволів. Перелік промислових та 
інфраструктурних об’єктів, що підпадають під дію Директиви подається в її 
додатках. До особливо небезпечних об’єктів віднесені такі підприємства 
енергетичного сектору як атомні електростанції, нафтопереробні підприємства, 
газові та нафтові свердловини, теплові електростанції.  

Критерії і процедури визначення ступеню та характеру впливу будівництва нових 
об’єктів на довкілля повинні бути чітко юридично описані так, щоб всі види 
діяльності, які підпадають під процедуру екологічної оцінки можна було чітко 
ідентифікувати. Представники громадськості, експерти у відповідних сферах та 
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зацікавлені групи повинні мати можливість ознайомитися та прокоментувати 
ОВНС на ранніх стадіях планування та проведення техніко-економічного 
обґрунтування проектів.   

Щодо питань енергетичної інфраструктури, Додатки I і II до Директиви 85/337/ЕЕС 
охоплюють проекти щодо вироблення та передачі/розподілу енергії, а також 
транспортування і зберігання газу. Основним процедурним документом щодо 
екологічних наслідків такого проекту є звіт ОВНС, упорядкований і представлений 
розробником на огляд громадськості та поданий в компетентні органи для 
незалежної експертної оцінки.  

Незважаючи на наявність ряду відповідних законодавчих актів (Закон про охорону 
навколишнього середовища, Закон про екологічну експертизу), в Україні зараз не 
існує чіткої юридичної схеми, що керувала б механізмами проведення оцінки 
впливу на навколишнє середовище. При чому ситуація значно погіршилася після 
прийняття нового закону "Про регулювання містобудівної діяльності", що фактично 
скасував оцінку впливу на навколишнє середовище для проектів капітального 
будівництва, у тому числі інфраструктурних проектів. Відсутність оцінки впливу на 
довкілля відкриває можливості для зловживань та ігнорування забудовниками 
екологічного законодавства, їх намагання зекономити на охороні довкілля, 
забезпеченні здорових умов для життя людини. Тому нагальною потребою є 
внесення змін до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
«Про екологічну експертизу», які б відновили необхідність належної екологічної 
оцінки проектів забудови та проведення громадських слухань щодо спорудження 
конкретних об’єктів.20    

Ще одним фактором, що посилює невідповідність Українського законодавства є те, 
що закон про екологічну експертизу надає можливість звільнення від обов'язкового 
проведення експертизи для «технічно складних проектів», що прямо порушує 
вимоги Директиви 85/337/ЕЕС. Закон про екологічну експертизу також передбачає 
право доступу публічної інформації, але не забезпечує умов для участі 
громадськості, що вимагається Директивою.   

З метою виконання умов Договору Розпорядженням КМУ від 03.08.2011 № 733-р 
затверджено План заходів щодо виконання зобов’язань в рамках Договору про 
заснування Енергетичного Співтовариства.21 Планом заходів, в тому числі, було 
передбачено: «привести нормативно-правову базу з питань оцінки впливу деяких 
державних та приватних проектів на навколишнє середовище у відповідність з 
вимогами Директиви 85/337/ЄС з поправками, внесеними Директивою 97/11/ЄС та 
Директивою 2003/35/ЄС. Передбачений строк виконання: до 1 січня 2013 року. 
Відповідальними за виконання визначено Мінприроди та Міненерговугілля».22 

20 http://epl.org.ua/novini/anons/backPid/625/article/6059/ 
21 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/733-2011-%D1%80 
22 Про затвердження Плану заходів щодо виконання зобов’язань в рамках Договору про 
заснування Енергетичного Співтовариства 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2011-%D1%80 
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Нещодавно проведений аналіз на предмет дотримання прийнятих Україною 
Орхуської конвенції та конвенції Еспоо свідчать про те, що чинна законодавча база 
ще менш здатна виконувати ті зобов'язання, що випливають з цих конвенцій, ніж це 
було в 2010 році та про те, що за останні роки ситуація суттєво погіршилася та 
Україна ще більше віддалилася від європейського зразка, а прийнята законодавча 
база зробила ще складнішим виконання міжнародних зобов’язань у сфері участі 
громадськості та оцінки впливу на навколишнє середовище у транскордонному 
контексті.23,24 

З 2011 року Україна стала єдиною європейською державою, де відсутня чітка 
законодавча процедура оцінки впливу на довкілля проектів економічної діяльності. 
Це сталося після набрання чинності закону «Про регулювання містобудівної 
діяльності» та реорганізації органів виконавчої влади, в ході якої було ліквідовано 
територіальні підрозділи Мінприроди, Державну екологічну інспекцію та Державну 
санітарно-епідеміологічна службу.25,26 В тому числі, цей закон змінив і порядок 
участі громадськості у прийнятті рішень. Низка його положень унеможливили 
виконання положень Орхуської конвенції. Зокрема, закон не містить правових 
процедур, які б дозволяли належним чином враховувати інтереси громадськості, а 
проведення процедури щодо участі громадськості було покладено на замовника а 
також чітко не вимагає оприлюднення повного звітів ОВНС по проектам. На 
сьогодні, після ліквідації територіальних підрозділів міністерства екології та 
природних ресурсів (Постанова Кабінету Міністрів №159 від 13 березня 2013 року), 
адекватні робочі механізми проведення ОВНС проектів в Україні взагалі відсутні. 

В даний час Україна не виконує положень Директиви 85/337/ЕЕС, оскільки не 
забезпечено належної законодавчої основи, яка б охоплювала ті види діяльності, 
що зазначені у Додатках I і II . На разі законодавством не встановлено прозорих 
правил для участі громадськості і не визначено діапазон інформації, що має 
міститися в оцінці впливу на навколишнє середовище. Більше того, після 
реорганізації державних контролюючих органів умови для практичної реалізації 
положень Директиви 85/337/ЕЕС фактично відсутні. Ця ситуація демонструє 
недотримання зобов'язань України в рамках Договору про енергетичне 
співтовариство і повинна бути виправлена якомога швидше. В іншому випадку 
Україні загрожують санкції з боку Секретаріату Енергетичного Співтовариства та 
Європейської Комісії.27 

Позитивним зрушенням є те, що у травні 2013 року до Верховної Ради було подано 
проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації 
положень Конвенції про оцінку екологічного впливу в транскордонному 
контексті (відповідно до вимог конвенції Еспоо). 17 вересня 2013 р. закон було 

23 Оцінка екологічної складової двостороннього співробітництва між Україною та ЄС  
   http://www.eap-csf.eu/assets/files/Documents/EU_Ukraine_Monitoring_2013_FINAL.pdf 
24 Оцінка впливу на довкілля та участь громадськості, Екологія-Право-Людина 2013 
http://www.irf.ua/files/ukr/programs/euro/eu-2013-10-21.pdf 
25 http://document.ua/pro-likvidaciyu-urjadovih-organiv-doc52286.html 
26 http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/chorniy-den-dlya-ukrayinskogo-bioriznomanittya 
27 Dispute settlement procedure http://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/AREAS_OF_WORK/Dispute_Settlement 
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прийнято в першому читанні і відправлено на доопрацювання в комітет з питань 
екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи28. Цей закон має ввести нову правову основу для процедури оцінки 
впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті. У проекті також 
пропонується внести поправки до основного Закону України про охорону 
навколишнього середовища, що полягають у введенні окремої глави, присвяченої 
екологічній експертизі, встановленню порядку подання та перевірки результатів 
оцінки впливу на навколишнє середовище, а також забезпеченню умов для участі 
громадськості. Прийняття цих та інших поправок, які б гармонізували українське 
законодавство з вимогами Директиви 85/337/ЕЕС може виправити ситуацію та 
наблизити законодавство України до виконання міжнародних конвенцій в сфері 
охорони довкілля. 

На даний час в контексті ОВНС Україна відстає і у виконанні міжнародних 
зобов’язань, і у реалізації власних планів виконання положень відповідних 
конвенцій та апроксимації до законодавства ЄС. Система ОВНС потребує значного 
вдосконалення та фактично розбудови «з нуля» відповідних механізмів, які б 
відповідали міжнародним вимогам та міжнародній практиці ОВНС.    
 

Скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу 
 

Для виконання вимог Директиви 2001/80/ЕС необхідна розробка та прийняття 
Національного плану дій зі скорочення викидів, який надав би можливість 
охопити всі теплові електростанції та теплоелектроцентралі з тепловою потужністю 
більше 50 МВт на території України і забезпечував умови для досягнення 
загального скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу в 
енергетичному секторі. Положення Директиви 2001/80/ЕС про національні плани 
скорочення викидів, однак, не може бути прямо реалізовано, оскільки відповідні 
терміни виконання, включені до неї, вже пройшли. Тому Європейська Комісія 
запропонувала у квітні 2013 року ряд адаптуючих доповнень до Директиви, а саме 
– встановити в якості базового року для розрахунку національних планів по 
скороченню викидів 2010 рік для країн-учасниць Енергетичного Співтовариства, а 
також визначила кінцевий термін подачі такого плану дій в Секретаріат (за умов, 
що країна гарантує його виконання) на 31 грудня 2015. 
Країни учасниці повинні забезпечити починаючи з 2018 року і на у всі подальші 
роки, інвентаризацію викидів SO2, NOx та пилу від усіх установок спалювання з 
номінальною тепловою потужністю від 50 МВт і більше. 

Компетентний орган повинен отримати від кожної окремої станції наступні дані, що 
надаються їх операторами: 

- Загальних річних викидів SO2 , NOx і пилу (за показником загального вмісту 
зважених часток )  в атмосферу; 

28 Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до 
деяких законів України щодо реалізації положень Конвенції про оцінку впливу на 
навколишнє середовище в транскордонному контексті 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/567-vii  
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- Загальний річний обсяг спожитих енергоносіїв, віднесений до їх питомої 
теплотворної здатності, з розбивкою на з п'ять категорій палива: біомаса , інше 
тверде паливо , рідке паливо, природний газ, інші гази. 

Національний кадастр викидів у вигляді короткого викладу результатів 
інвентаризації повинен бути представлений Секретаріату Енергетичного 
Співтовариства раз на три роки протягом дванадцяти місяців з кінця останнього 
трирічного періоду. Щорічні дані по окремим установкам повинні бути доступні для 
Секретаріату за відповідним запитом. Секретаріат Енергетичного Співтовариства 
буде надавати в розпорядження Договірних Сторін порівняльний аналіз та оцінку 
національних кадастрів викидів протягом дванадцяти місяців з дати отримання 
національних кадастрів . 

Винятки для станцій, для яких встановлюється дата закриття до 1 січня 2018, 
можуть бути узгоджені через двосторонні угоди з Європейським Союзом або 
іншими міжнародними організаціями. Існуючі станції можуть бути звільнені від 
обов’язкового дотримання граничних значень викидів та від їх включення в 
національний план дій по скороченню викидів лише за на наступних умов: 

1). Оператор існуючої станції зобов'язується в письмовій декларації, представленій 
виключно до 31 грудня 2015 до компетентного органу, не використовувати ці 
станції протягом більше ніж 20 000 годин роботи в період починаючи з 1 січня 2018 
року по 31 грудня 2023 року, після чого вони обов’язково виводяться з експлуатації; 

2). Рада Міністрів Енергетичного Співтовариства, у вигляді окремого рішення і 
наступної перевірки Секретаріатом за умови, що вищевказані умови дотримані, дає 
дозвіл на це виключення у формі рішення, яке приймається більшістю членів Ради, 
включаючи голос від Європейського Союзу. 

3). Оператор повинен щорічно подавати до компетентного органу звіт про 
використання або невикористання ліміту на термін експлуатації станції. 

Договірні Сторони повинні щорічно подавати короткий виклад цих звітів до 
Секретаріату. Станції, що не відповідають обмеженням викидів, встановлених в 
частині 2 Додатку V директиви 2010/75/EU та напрацювали 20 000 годин після 1 
січня 2018 року,  мають бути закриті до  1 січня 2024 року. Фактично це означає, що 
такі станції підлягають виведенню з експлуатації з 2018 року з можливістю 
використання їх потужностей як резервних до 2024 року. 

Україна досі не розробила і не затвердила національний план дій зі зменшення 
викидів, більше того в «Плані заходів щодо виконання у 2013 році 
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу» 29  та Законі «Про Стратегію національної екологічної 
політики України на період до 2020 року»30 наразі відсутнє планування заходів зі 

29 Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної 
програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/157-2013-%D1%80 
30 Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 
року http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2818-17 
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зменшення викидів шкідливих речовин з великих установок спалювання, що 
необхідно для впровадження директиви 2001/80/ЕС. Незважаючи на це практичні 
заходи з встановлення очисного обладнання на ТЕС вже відбуваються і компанії-
оператори готові брати участь в розробці та виконанні загальнодержавного плану 
дій зі зменшення промислового забруднення атмосфери. Для виправлення цієї 
ситуації необхідно налагодити взаємодію між відповідальними органами 
державної влади, галузевими дослідними інститутами та компаніями-операторами 
теплових електростанцій.   

Також з метою розробки національних заходів та програм щодо зменшення 
викидів парникових газів та боротьби зі зміною клімату необхідне проведення 
галузевих досліджень, які б аналізували потенціал для боротьби зі зміною 
клімату в Українському секторі теплової  електроенергетики. 
 

Охорона диких птахів   
 

Головною метою Директиви 79/409/EEC щодо охорони диких птахів є 
довгострокове збереження диких птахів у Європі. Стаття 4 Директиви стосується 
найважливіших питань. Вона вимагає прийняття спеціальних заходів для 
збереження середовища проживання певних зникаючих видів, і, зокрема, 
класифікувати відповідні території як  спеціальні захищені зони (пункт 4.1).  
Пункт 4.2 Директиви щодо охорони диких птахів стосується питань, що підпадають 
під компетенцію Енергетичного Співтовариства, - відповідно Договірні Сторони 
мають вжити аналогічних заходів для захисту «мігруючих видів, які постійно 
зустрічаються на їх територіях». Ця стаття вимагає класифікувати необхідні за 
кількістю та розміром території, застосовуючи орнітологічні критерії, як спеціальні 
захищені території для гніздування, линьки, зимівлі і як проміжні пункти 
перебування диких птахів вздовж міграційних шляхів. При цьому особливу увагу 
треба приділяти захисту водно-болотних угідь. Режим охорони спеціальних 
захищених територій повинен бути створений та впровадження  заходів 
запобігання шкідливого впливу людини, а також збереження і поліпшення стану 
цих територій забезпечено. 

В «Національному плані дій з охорони навколишнього природного середовища 
на 2011-2015 роки»31 відсутня програма виконання природоохоронних заходів в 
рамках імплементації директиви 79/409/EEC щодо забезпечення в рамках норм 
Рамсарської конвенції захисту диких птахів та водно-болотних угідь, як середовища 
їх перебування.     

Сучасна мережа водно-болотних угідь міжнародного значення в Україні нараховує 
лише 33 водно-болотних угіддя загальною площею 676 251 га. Для виконання 
вимог щодо охорони диких птахів необхідне належне забезпечення режиму 
охорони цих водно-болотних угідь, та інших територій що входять до ПЗФ, 
розширення та створення нових об’єктів природної спадщини. Згідно «Порядку 
надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного 

31 Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 
роки http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/577-2011-%D1%80/paran9#n9 
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значення», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів № 1287 від 29 серпня 
2002 року границі спеціальних захищених територій, що мають статус 
Рамсарських угідь, повинні бути відповідно промарковані на місцевості та 
повинен проводитися контроль та моніторинг будь-якої діяльності на цих 
територіях.  Наразі стан виконання цих заходів є незадовільним, а заповідний 
режим захищених територій часто порушується.  

В цілому стан виконання вимог щодо захисту диких птахів є незадовільним, 
незважаючи на наявність відповідної нормативно-правової бази. Відповідні 
системні заходи повинні бути включені в національний план дій з охорони 
навколишнього природного середовища та виконуватися відповідальними 
державними органами.   

 

Контроль та зменшення вмісту сірки в рідкому паливі 
 

Основними цілями Директиви 1999/32/EC «Про зменшення вмісту сірки у певних 
видах рідкого палива» є забезпечення ефективного захисту від ризиків для 
здоров’я населення та руйнівного впливу на довкілля, пов'язаного з викидами SO2 в 
атмосферу, шляхом введення граничних значень для зменшення рівня викидів 
сірки нижче встановленого граничного рівня. Директива охоплює два види палива, 
що отримуються в результаті нафтопереробки і використовуються для отримання 
тепла або енергії. Ключовим для Директиви є визначення максимально можливого 
вміст сірки для мазуту і бензину. Вміст сірки в бензині або дизельному паливі не 
повинен перевищувати 0,10% за масою. Вміст сірки в мазуті не повинен 
перевищувати 1% за масою.  

Директива 1999/32/EC передбачає більш гнучку систему граничних значень у тому 
випадку, якщо підприємство що використовує таке паливо відповідає вимогам 
Директиви 2001/80/ЕС щодо обмеження викидів від великих установок 
спалювання. Крім того, в Директиві щодо рідкого палива передбачене правове 
регулювання методів дослідження палив на вміст сірки, таких як відбір проб, 
проведення аналізів і визначення штрафів за недотримання нормативів. 
Директива також зобов'язує Договірні Сторони подавати щорічні звіти щодо вмісту 
сірки в усіх видах рідкого палива які використовувались на території держави 
протягом попереднього року, і на які розповсюджується дія Директиви, що 
стосується як енергетичного, так і транспортного сектору.  Це стосується 
енергетичного сектору, чи транспорту? 

Україна неодноразово відкладала перехід на стандарти якості автомобільного 
палива Євро4 і Євро5. Зокрема, дію старих стандартів Євро2 та Євро3, що не 
відповідають вимогам Директиви, було послідовно продовжено в липні 2011 року, 
в січні 2012 року та в липні 2012 року. Нові умови, згідно яких в Україні можна 
імпортувати, виробляти та продавати тільки ті нафтопродукти, що відповідають 
стандартам Євро4 та Євро5 (відповідно до вимог Директиви) були введені лише з 1-
го липня 2013 року.  

Через невиконання у встановлені терміни (до 1 січня 2012 року) заходів з 
імплементації Директиви 1999/32/EC щодо України Секретаріатом Енергетичного 

 
23 



Співтовариства було порушено справу про недотримання вимог acquis 
communautaire. Для належного виконання вимог щодо зменшення вмісту сірки в 
нафтопродуктах необхідне термінове впровадження законодавчих норм та 
технічних регламентів щодо відбору проб і перевірку у лабораторіях всіх 
нафтопродуктів, що ввозяться через український кордон. 

ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ 
 

План дій з розвитку відновлюваних джерел енергії 
 
Як і більшість інших країн-учасниць Енергетичного Співтовариства, Україна досі не 
має затвердженого Національного плану дій з розвитку відновлюваних джерел 
енергії. Але в Україні вже наявний істотний прогрес в цьому напрямку. Затверджена 
Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери 
виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 
палива на 2010-2015 роки наразі не передбачає всього необхідного комплексу 
заходів для сприяння вільному розвитку децентралізованої і демонополізованої 
відновлюваної енергетики.  

7 червня 2013 року Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 
України провело перше обговорення проекту Національного плану дій з 
відновлюваної енергетики до 2020 року. Проект Плану передбачає розподіл 
енергії, виробленої з відновлюваних джерел у 2020 році у таких частках: 

- виробництво електроенергії – 11,5% від кінцевого обсягу споживання 
електроенергії; 

- виробництво теплової енергії та енергії для охолодження – 14,1% від кінцевого 
обсягу споживання теплоенергії; 

- виробництво енергії/палива в транспортному секторі – 10% від загального обсягу 
споживання. 

19 вересня у Відні проект Національного плану дій з відновлюваної енергетики на 
період до 2020 року було презентовано Секретаріату Енергетичного 
Співтовариства. Секретаріат в цілому підтримав проект та надав деякі рекомендації 
щодо його покращення. 

Доопрацювання та прийняття проекту Національного плану дій з розвитку 
відновлюваних джерел енергії, що має визначити політику та заходи, необхідні для 
того щоб досягти мети в 11% частки ВДЕ в загальному кінцевому споживанні енергії 
в 2020 році та 10% частки ВДЕ в транспортному секторі має стати головним 
пріоритетом для України в майбутній період дії Договору. 
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Сприяння використанню відновлюваних джерел енергії 
 
Україна розробила певні інституційні основи для стимулювання розвитку 
відновлюваних джерел енергії. Тим не менш, вони мають бути зміцнені і доповнені 
з метою дотримання всіх вимог договору щодо сприяння розвитку ВДЕ. 
Насамперед, обов'язкові цілі, що встановлюються Директивою 2009/28/ЕС повинні 
бути відображені в правовій системі разом з іншими вимогами Директиви. 
Гарантований доступ до мереж, мережевий пріоритет ВДЕ та обов'язкове 
придбання електроенергії оптовим постачальником електроенергії було 
забезпечено з 2009 року. Тим не менш, після внесення поправок до закону про 
електроенергетику і впровадження нової моделі електроенергетики доведеться 
звернути належну увагу на питання підключення ВДЕ до електричних мереж та їх 
належного функціонування. Необхідне також призначення установи, відповідальної 
за впровадження системи гарантій походження енергії, виробленої з 
відновлювальних джерел. 

Україна вже має відповідні рамки для розвитку відновлюваних джерел енергії і 
продовження процесу здійснення законодавчої реформи має збільшити 
відповідність вимогам Директиви 2009/28/EС. Наразі для України використання 
значного потенціалу відновлюваних джерел енергії є дуже важливим у подоланні 
залежності країни від імпорту викопного палива, що підтверджується швидким 
розвитком ВДЕ в країні в останні 2 роки. 
 

Місцева складова 
 
Відповідно поправок до Закону про електроенергетику прийнятих 20 листопада 
2012 року32 вимагається використання місцевих засобів виробництва, сировини та 
послуг при будівництві об’єктів ВДЕ в якості попередньої умови для отримання 
зеленого тарифу для виробників електроенергії. Частка місцевих продуктів не 
повинна бути менше ніж на 30% починаючи з 1 січня 2012 року і повинна зрости до 
50% до 1 січня 2014 року. Ця вимога для виробників що претендують на зелений 
тариф також поширюється на електроенергію, вироблену сонячними 
електростанціями, де, як мінімум 30% української продукції, повинно бути 
включено у вартість виробництва сонячних модулів/панелей. 

Діюче законодавство про обов'язкове використання місцевої складової в 
будівництві об'єктів відновлюваної енергетики вже викликає заклопотаність 
Секретаріату протягом деякого часу через його негативний вплив на розвиток галузі 
відновлюваних джерел енергії.  

У 2013 році Секретаріат отримав скаргу від приватних інвесторів відповідно до 
правил врегулювання спорів, і в даний час оцінює чи застосувати примусові заходи 
відносно України на підставі порушення статті 41 Договору.33  На початковому етапі 

32 Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо стимулювання 
виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5485-17 
33   Договір про заснування Енергетичного Співтовариства 

 
25 

                                                           

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5485-17


розвитку сектору ВДЕ щоб запобігти його монополізації, було б доцільно допустити 
велику кількість компанії, що мають відповідний досвід будівництва об’єктів ВДЕ та 
залучати інвестиції, а не стримувати їх.  

 

Біопаливо 
 

Деякі елементи Директиви 2003/30/EC щодо сприяння використання біопалива та 
інших відновлюваних джерел енергії в транспортному секторі вже затосовуються – 
зобов'язання щодо забезпечення доступу до інформації для громадськості, 
заохочувальні і стимулюючі заходи, а також визначені останнім часом певні цілі, що 
стосуються тільки одного виду палива – біоетанолу. Вимоги до моніторингу якості 
та звітності в сфері виробництва будь-якого автомобільного палива (особливо з 
вмістом біокомпонентів) повинні бути більш послідовні і прозорі.    

Строки, встановлені проектом Національного плану дій з розвитку відновлюваних 
джерел енергії  вимагають затвердження галузевого плану дій в листопаді 2013 
року з наступним створенням системи сертифікації рідких біопалив та 
відповідального органу для моніторингу його якості. Затримка з прийняттям 
Національного плану дій з розвитку відновлюваних джерел енергії та галузевого 
плану дій щодо впровадження біопалива є однією з причин невиконання вимог 
директиви 2003/30/EC до кінця 2013 року.   

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_926 
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

Членство в Енергетичному Співтоваристві надає Україні значні можливості для 
розвитку та реформування енергетичного сектору, а Договір про Енергетичне 
Співтовариство має важливий євроінтеграційний аспект. Підписання угоди про 
асоціацію з ЕС може стати ще одним потужним стимулом для адаптації української  
енергетики до норм Європейського Союзу. 

В процесі виконання вимог Договору про Енергетичне Співтовариство енергетична 
галузь отримає потужні стимули для розвитку, а українці матимуть надійних, 
прогнозованих та доступних постачальників енергії. Більше того, головування в 
Енергетичному співтоваристві у 2014 році може дозволити Україні стимулювати 
реалізацію важливих проектів, що мають регіональний вплив, за умови реалізація  
вимог та рекомендацій Секретаріату Енергетичного Співтовариства, наведених в 
цьому огляді. Для цього необхідне посилення координації між різними органами 
виконавчої влади, Верховною Радою, європейськими партнерами України та 
активне залучення громадськості, неурядових організацій та висококваліфікованих 
фахівців до процесу адаптації українського законодавства в сфері енергетики до 
вимог ЄС та подолання низки суттєвих перешкод,  а саме: 

• Переглянути пріоритети національної енергетичної політику в напрямку 
посилення енергоефективності та енергозбереження та прийняти необхідну 
нормативно правову базу  у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів 
та експлуатації житлових та громадських будівель, розробити галузеві програми 
підвищення енергоефективності в промисловості та енергозбереження в 
житлово-комунальному секторі.  

• Усунути невідповідність Енергетичної стратегії  України до 2030 року вимогам 
acquis communautaire та рекомендаціям міжнародних експертів, оскільки 
закладені в Стратегії показники та цілі ставлять під загрозу реальні перспективи 
розвитку енергетики України, особливо в частині відновлюваної енергетики, що 
має значний потенціал зі залучення інвестицій, а також призводять до 
невиконання міжнародних зобов’язань України.  Для цього необхідно розробити 
якісно новий документ зі залученням міжнародних експертів та забезпечити  
офіційний англомовний  переклад документу нової Енергетичної Стратегії. 

• Привести національне законодавство в частині оцінки впливу на навколишнє 
середовище у відповідність до вимог Європейського Союзу, Орхурської 
конвенції та Конвенції Еспоо, створити чітку та ефективну юридичну систему для 
проведення оцінки впливу на навколишнє середовище (в т.ч. в 
транскордонному контексті), встановити прозорі правила для участі 
громадськості в обговоренні проектів і визначити діапазон інформації, що має 
міститися в документах по оцінці впливу на навколишнє середовище. 

• Прийняти необхідні законодавчі зміни, спрямовані на демонополізацію та 
лібералізацію ринку енергетики, а також на забезпечення споживачам 
можливості обирати постачальників енергетичних послуг. 
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• Розробити та ввести в дію Галузевий план план дій зі скорочення шкідливих 
викидів в атмосферу з відповідним відображенням необхідних заходів в 
законодавстві та енергетичній стратегії, створити національний кадастр викидів 
шкідливих речовин від великих спалювальних установок (що надавав би 
інформацію по окремим забрудникам: оксидам азоту, двоокису сірки та 
зольному пилу) та забезпечити інституційну спроможність Мінприроди та 
Міненерговугілля для реалізації такого плану на ряду з іншими заходами. 

• Прийняти Національний план дій за  з розвитку відновлюваної енергетики до 
2020 року та Національний план дій з енергофективності до 2020 року та 
узгодити їх з іншими стратегічними документами в галузі енергетики.   

• Включити системні заходи щодо охорони спеціальних захищених територій 
(Рамсарських угідь та інших об’єктів Природно-заповідного Фонду України) в 
національний план дій з охорони навколишнього природного середовища, 
забезпечити їх виконання відповідальними державними органами, 
реорганізувавши їх за Європейськими принципами та у відповідності до 
найкращих практик.   

В разі успішної реалізації можливостей, що надає Україні участь в Енергетичному 
Співтоваристві, українська енергетика може стати на шлях сталого розвитку та 
стати фундаментом нової енерго ефективної та екологічно безпечної економіки 
України. 
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ДОДАТОК 1 
 

Перелік об’єктів, будь-які проекти щодо яких (будівництво, розширення, 
реконструкція, виведення з експлуатації) підлягають обов’язковій процедурі 
оцінки впливу на навколишнє середовище та узгодженню з залученою 
громадськістю згідно вимог Директив 85/337/ЕЕС, 97/11/EC та 2003/35/EC: 

1. Нафтопереробні заводи, або установки для конверсії (газифікації або 
виготовлення водо-вугільного палива) вугілля. 

2. Теплові електростанції або інші установки спалювання з тепловою потужністю 
від 300 МВт. 

3. Атомні електростанції та інші реактори, включаючи проекти з виведення їх з 
експлуатації. 

4. Підприємства що виробляють, збагачують, переробляють або зберігають 
ядерне паливо. 

5. Металургійні промислові комплекси. 

6. Підприємства що видобувають та переробляють азбест. 

7. Хімічні промислові комплекси. 

8. Транспортна інфраструктура: залізничні шляхи, автомобільні дороги, 
аеропорти. 

9. Внутрішні водні шляхи та порти для судів з водотоннажністю більше 1350 тонн. 

10. Полігони твердих побутових відходів.  

11. Сміттєспалювальні заводи. 

12. Проекти зі зміни водокористування, пов’язані з вилученням або скидом 
великих об’ємів.  

13. Проекти з спрямування водних ресурсів  з одного річкового басейну в інший. 

14. Великі установки з очищення стічних вод. 

15. Проекти з видобутку нафти і газу з потужністю від 500 тон нафти або 500 000 м3 
газу в день. 

16. Дамби та водосховища з об’ємом понад 10 мільйонів кубометрів. 

17. Трубопроводи діаметром від 800 мм або довжиною більше 40 км. 

18. Великі підприємства промислового тваринництва. 

19. Підприємства паперово-целюлозної промисловості 

20. Видобуток корисних копалин відкритим способом. 

21. Повітряні лінії електропередач з напругою від 220 кВ та довжиною  
більше 40 км. 

22. Сховища нафтопродуктів та хімічних речовин об’ємом від 200 000 тонн. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ 

а/с 306, 01032, м. Київ, Україна
тел.: (044) 353 78 42, тел./факс.: (044) 289 56 36

necu@necu.org.ua, www.necu.org.ua

Розповсюджується безкоштовно

Енергетичне Співтовариство на мапі Європи
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