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МИТНІ ПИТАННЯ ТА СПРОЩЕННЯ ТОРГІВЛІ

Одним з найважливіших аспектів адаптації українського законодавства до вимог ЄС є впровадження численних змін у 
митній сфері. Імплементація змін митного законодавства здійснюється на основі таких ключових актів ЄС:

- Регламенту (ЄС) №952/2013, яким встановлюється Митний кодекс Союзу;
- Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами та Конвенції про єдиний режим транзиту (з метою по-

дальшого приєднання);
- Регламенту (ЄС) №1186/2009, що встановлює систему Співтовариства для звільнення від сплати мит (розділи І і ІІ); 
- Регламенту (ЄС) №608/2013 Європейського Парламенту та Ради про митний контроль за дотриманням прав інтелекту-

альної власності та Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) №1352/2013, яким встановлюються форми документів, пе-
редбачені Регламентом (ЄС) №608/2013 Європейського Парламенту та Ради про митний контроль за дотриманням прав 
інтелектуальної власності.

У рамках процесу наближення законодавства та практик України до стандарів ЄС протягом 2016 року Урядом внесено 
на розгляд Верховної Ради України низку проектів законодавчих актів, зокрема: 

- «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо уповноваженого економічного оператора та спрощення мит-
них формальностей»» (реєстр. №4777), спрямований на уніфікацію вимог до уповноваженого економічного оператора 
(УЕО) із вимогами права ЄС. Ухвалення цього законопроекту, серед іншого, забезпечить суттєве спрощення митних фор-
мальностей для підприємств з високим ступенем довіри, закладе передумови визнання статусу УЄО, що надається мит-
ними органами України, органами країн ЄС, а також участі українських УЕО у формуванні так званих безпечних ланцюгів 
постачання товарів відповідно до вимог Рамкових стандартів ВМО;

- «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), при-
йняття якого забезпечить спрощення руху товарів між Україною та ЄС;

- «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)» (реєстр. 
№4615), спрямований на імплементацію розділів І та ІІ Регламенту (ЄС) №1186/2009;

«Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення то-
варів через митний кордон України» (реєстр. №4614), спрямований на імплементацію Регламенту (ЄС) 608/2013. 

Прийняття зазначеного законодавства сприятиме суттєвому спрощенню митних формальностей, дозволить підготува-
тися до приєднання України до Конвенції про єдиний режим транзиту, приведе у відповідність нормативно-правову базу 
до законодавства ЄС. Проте прогрес у цій сфері є недостатнім, оскільки існує подальша потреба у розробці комплексних 
змін до митного законодавства України, спрямованих на імплементацію Регламнту Європейського Парламенту та Ради 
№952/2013 від 9 жовтня 2013 року, яким встановлюється Митний кодекс Союзу та відповідних імплментаційних положень 
до нього. 

Також протягом 2016 року була впроваджена і низка практичних кроків, які сприяють досягненню цілей співробітни-
цтва у цій сфері між Україною та ЄС:

- Розпочато запровадження системи «єдиного вікна» 
для здійснення різних видів державного контролю на 
основі застосування електронних технологій. Серед-
ній час на прийняття рішення контролюючим органом 
щодо здійснення відповідного виду контролю скоро-
тився приблизно до 4 годин.

- Затверджено Порядок здійснення фото-, відеофік-
сації митних та інших формальностей, які проводяться 
контролюючими органами, який зобов’язує митні орга-
ни проводити таку фіксацію при проведенні формаль-
ностей митними та іншими контролюючими органами.

- Внесено зміни до актів Кабінету Міністірв (Постано-
ва КМУ від 25 травня 2016 р. №341), які унеможливили безпідставне проведення огляду (переогляду) товарів, транспорт-
них засобів комерційного призначення митними органами України, визначивши необхідність одержання від правоохо-
ронних органів відповідного та обмеживши часові рамки для проведення такого огляду до 4 годин.

- Розпочато процес імплементації ратифікованої у 2015 році Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі;
- У вересні 2016 р. розпочато процедуру приєднання України до конвенції Пан-Євро-Мед (пан-Євро-Середземномор-

ські преференційні правила походження). 13 вересня за підписом Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра 
економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва було направлено лист-звернення до депозитарію конвенції Ради ЄС. Це 
сприятиме спрощеному преференційному експорту вітчизняних товарів як на ринки ЄС, так і на ринки третіх країн. Екс-
портери отримають нові можливості кооперації у торгівлі, у тому числі шляхом залучення до регіональних ланцюгів ство-
рення вартості. Країни-учасниці Конвенції в рамках угод про вільну торгівлю використовують ідентичні преференційні 
правила походження товарів на основі діагональної кумуляції.
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ЗАСНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ, ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ 
ТА ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ

Глава 6 передбачає встановлення необхідних заходів щодо поступової взаємної лібералізації умов заснування підпри-
ємницької діяльності і торгівлі послугами, а також співробітництва в галузі електронної торгівлі.

ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ 
У рамках приведення законодавства України відповідність із законодавством ЄС у сфері електронних комінацікацій на 

розгляді у Верховній Раді України перебуває проект Закону України «Про електронні комунікації» (реєстр. №3549-1) та 
системно пов’язані з ним, зокрема, проекти Законів України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо 
електронних комунікацій)» (реєстр. №3643), «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо електронних комуні-
кацій)» (реєстр. №3645) 

Прийняття зазначених законопроектів забезпечить, серед іншого:
-запровадження повідомного принципу реєстрації суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері елек-

тронних комунікацій;
-відміну ліцензування видів діяльності у сфері телекомунікацій;
-удосконалення контролю (нагляду) у сфері електронних комунікацій, зменшення кількості перевірок цих суб’єктів на 

їх території;
-запровадження адміністративно-господарські санкції; 
-визначення переліку регуляторних зобов’язань, які можуть накладатись на постачальників електронних комунікацій-

них послуг з істотною ринковою перевагою на ринку певних електронних комунікаційних послуг;
-посилення незалежності національного регулятора з метою забезпечення його здатності здійснювати відповідні регу-

ляторні заходи та виконувати власні рішення і всі відповідні норми.
У разі прийняття Верховною Радою України, положення цих законопроектів забезпечать імплементацію окремих вимог, 

зокрема Директиви №2002/19/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про доступ до електронних 
комунікаційних мереж та відповідного оснащення; Директиви №2002/20/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 
березня 2002 р. про авторизацію електронних комунікаційних мереж та послуг; Директиви №2002/21/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про єдину нормативно-правову базу для електронних комунікаційних мереж та 
послуг; Директиви №2002/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 року про універсальні послуги та 
права користувачів стосовно електронних мереж зв’язку і послуг. Разом з тим, законопроект потребує доопрацювання з 
метою більш повного та комплексного врахування положень зазначених вище актів ЄС.

Також з метою реформування законодавства у сфері електронного цифрового підпису з урахуванням права та досвіду 
ЄС та інтеграції України у єдиний цифровий ринок ЄС для розгляду у другому читанні Верховною Радою України підготов-
лено проект Закону України «Про електронні довірчі послуги» (реєстр.№4685).

Прийняття зазначеного законопроекту забезпечить, серед іншого:
-створення умов для розвитку та функціонування сфери електронних довірчих послуг;
-вільного обігу електронних довірчих послуг в Україні та в інших державах;
-підвищення довіри громадян до електронних послуг, у тому числі транскордонних;
-відповідності системи електронних довірчих послуг європейським стандартам;
-інтероперабельності та технологічної нейтральності національних технічних рішень, а також недопущення їх дискримінації.
Положення законопроекту мають висий ступінь відпо-

відності Регламенту ЄС №910/2014 про електронну іденти-
фікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на 
внутрішньому ринку та забезпечать його належне впрова-
дження у разі прийняття законопроекту.

ПОШТОВІ ПОСЛУГИ
З метою імплементації Директиви 97/67/ЄС Європей-

ського Парламенту та Ради від 15 грудня 1997 р. про спіль-
ні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг 
Співтовариства та покращення якості обслуговування, Мі-
нінфраструктури розроблено проект Закону України «Про 
внесення змін до Закону України про поштовий зв’язок». 
Законопроект підготовлено задля сприяння розвитку рин-
ку поштових послуг, який найближчим часом має бути вне-
сений на розгляд Верховної Ради України.
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Прийняття зазначеного законопроекту забезпечить, серед іншого:
-стимулювання конкуренції у наданні поштових послуг;
-спрощення реєстраційних процедур для поштових операторів;
-захист інтересів Держави, користувачів та поштових операторів;
-забезпечення доступу до універсальних послуг поштового зв’язку та безперервності їх надання.

ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ
Для імплементації міжнародних стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) 

протягом 2016 року Національним банком України здійснювалося подальше удосконалення нормативно-правової бази, 
зокрема з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму. Зокрема, здійснювалась розробка додаткових методичних рекомендацій щодо виїзних перевірок банків, які 
є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем щодо частині надання ними фінансових по-
слуг з переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема Національного банку (крім операторів поштового зв’язку 
в частині здійснення ними переказу коштів).

Також у вересні 2016 року були внесені зміни до Порядку Нацкомфінпослуг щодо погодження набуття або збільшен-
ня істотної участі у фінансовій установі, які забезпечили приведення його положень у відповідність із принципами 5 та 
6 «Основних принципів страхування» Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою діяльністю щодо здійснення 
внутрішнього контролю органом нагляду за страховою діяльністю та стандартів використання активів компаній.

У березні 2016 року Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проекту Закону України «Про страхування», по-
ложення якого враховують зобов’язання України щодо імплементації Директиви №2002/92/ЄС Європейського Парламен-
ту та Ради від 9 грудня 2002 р. про посередництво у страхуванні. Разом з тим, з урахуванням прийняття у січня 2016 року 
Директиви Європейського Праламенту та Ради від 20 січня 2016 року №2016/97, якою вводяться нові підходи до надання 
відповідних послуг без/до укладення договору страхування, існує потреба у доопрацювання зазначеного законопроекту 
з метою більшого врахування відповідних вимог права ЄС, яке створить передумови для виходу на відповідні ринки ЄС. 

На розгляді Верховної Ради України перебувають законопроекти «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» (реєстр. №2413а) та «Про вне-
сення змін до Податкового кодексу України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових 
послуг» (реєстр. №2414а). Метою зазначених законопроектів є зміцнення інституційної спроможності регуляторів фінан-
сового сектору та створення відповідних умов для ефективного державного регулювання та нагляду на ринках фінансо-
вих послуг шляхом розподілу функцій Нацкомфінпослуг між іншими органами, що здійснюють державне регулювання 
ринків фінансових послуг. Положення зазначених законопроектів в цілому відповідають меті забезпечення прозорості 
державного регулювання у сфері надання послуг.

Законопроектні ініціативи у сферах зобов’язань України, які охоплюються цією Главою, мають високий рівень відпо-
відності актам права ЄС, які мають бути імплементовані. Разом з тим, важко визначити часові рамки для ухвалення цього 
законодавства. Крім того, прийняття законодавства у відповдіності до актів права ЄС є лише одним з етапів та не означає 
автоматичного виконання Угоди у відповідній частині. Враховуючи необхідність проведення значної роботи, спрямова-
ної на практичне впровадження нового законодавства, існує потреба у невідкладному ухваленні вказаних законопроек-
тів Верховною Радою України.

Крім того, у рамках реалізації зобов’язань у цій сфері Комітетом асоціації у торгівельному складі мають бути схвалені 
дорожні карти у сферах фінансових, телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг та послуг з міжнародних мор-
ських перевезень. Проекти зазначених дорожніх карт розробляються Українською Стороною та узгоджуються зі Сторо-
ною ЄС, після чого підлягають схваленню Комітетом.

Враховуючи відсутність практичного двостороннього механізму контролю за виконанням цих зобов’язань, станом на 
сьогодні всі ці документи перебувають на різних стадіях розробки у органах виконавчої влади. У зв’язку з цим, необхідно 
забезпечити розробку та передачу Стороні ЄС усіх проектів дорожніх карт вже у перешому кварталі 2017 року. Також іс-
нує потреба у визначенні з боку Української Сторони єдиного формату такого документу та проведенні роз’яснювальної 
роботи серед причетних органів виконавчої влади щодо кінцевої мети їх розробки – відкриття внутрішнього ринку ЄС у 
цих сферах. 
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ПОТОЧНІ ПЛАТЕЖІ ТА РУХ КАПІТАЛУ

Відповідно до статті 145 Угоди про асоціацію, Україна зобов’язалася забезпечити вільний рух капіталу для надання кре-
дитів резидентам однієї з країн для залучення портфельних інвестицій і кредитів інвесторів. Також Україна має адаптува-
ти регулювання операцій з капіталом і фінансового рахунку платіжного балансу до стандартів країн-членів ЄС. 

Для цього у 2016 році було: 
- Знято/спрощено значну кількість валютних обмежень для юридичних та фізичних осіб; 
- Розроблено заходи лібералізації валютного ринку (концепція і дорожня карта валютної лібералізації; стратегія і такти-

ка валютних інтервенцій Національного банку на міжбанківському валютному ринку) 

Довідково: Концепцією валютної лібералізації передбачене розроблення у другому кварталі 2017 року проекту 
Закону «Про іноземну валюту», який дозволить Національному банку оперативніше та ефективніше реагувати 
на зміни стану платіжного балансу та кон’юнктури ринку. Концепція законопроекту буде розглянута на засіданні 
Правління Національного банку у І кварталі 2017 року.Також передбачається зняття обмежень з експортно-ім-
портних операцій та прямих іноземних інвестицій для підвищення експортного потенціалу нашої країни. Наступ-
ним кроком планується зняти обмеження з портфельних інвестицій та потоків боргового капіталу. А на остан-
ньому етапі будуть скасовані всі перешкоди для фінансових операцій фізичних осіб за кордон.

Ведеться поступова робота щодо дебюрократизації валютних операції та лібералізації валютного ринку. Затверджено 
базові документи у цій сфері, а також презентовано публічну версію концепції нового валютного регулювання.
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ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

Відповідно до Угоди про асоціацію, Україна забезпечує чесні та прозорі державні закупівлі товарів та послуг, модернізує 
свої тендерні процедури відповідно до норм ЄС. Основною метою є створення конкуренції в процесі закупівель у дер-
жавному секторі з метою отримання найкращої пропозиції за гроші платників податків.

Верховною Радою України прийнято Закон України від 25 грудня 2015 р. №922-VIII «Про публічні закупівлі», який уста-
новлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та 
територіальних громад. Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створен-
ня конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добро-
совісної конкуренції.

Законом передбачається, що з 1 квітня 2016 р. всі державні органи влади та всі державні монополії мають здійснювати 
закупівлі тільки відповідно до нового Закону; з 1 серпня 2016 р. всі договірні органи, включаючи місцеві органи влади 
і органи публічного права, здійснюватимуть закупівлі відповідно до нового Закону; відкриті процедури та конкурент-
ний відбір мають проводитися тільки за допомогою електронних засобів (ProZorro); вводяться нові кількісні обмеження; 
ProZorro буде використовуватися, починаючи з суми закупівель у розмірі 50 тис. гривень.

Електронна система публічних закупівель ProZorro здобула міжнародне визнання. У 2016 році ProZorro отримала наго-
роду World Procurement Awards 2016 в номінації публічних закупівель, а також була визнана переможцем третьої щоріч-
ної премії ініціативи в сфері відкритого врядування Open Government Awards 2016. 

Загальна економія завдяки використанню системи ProZorro вже перевищила 9 млрд грн, що значно більше планового 
показника економії за звітний період. 

Стартував портал Dozorro для моніторингу закупівель шляхом створення унікальної бази даних реальних оцінок заку-
півельників, постачальників та окремих тендерів.

Україною та ЄС обговорено питання щодо інтеграції сайтів державних закупівель з метою забезпечення розширеного 
доступу до інформації про закупівлі як в Україні, так і в інших країнах, можливості проведення системного аналізу. Інфор-
маційною системою державних закупівель ЄС TED. Для визначення предмета закупівлі використовується класифікатор 
продукції та послуг CPV. Україна переходить на використання цього класифікатора з 1 січня 2017 р. (підпункт 2 пункту 2 

2017

PROZORRO

pROzORRO.GOV.UA

З 1 серпня 2016 р.

Середня економія у тендерах

публічний 
моніторинг закупівель

World Procurement 
Awards 2016

Open Government
Awards 2016

Створення
Централізованої

закупівельної організації (ЦЗО)

Загальна економія на 3 млрд грн
більше планової

Всі тендери і вся система державних
закупівель здійснюються через ProZorro.

DOZORRO.ORG

1 500 000 договорів
у відкритому доступі

$ 10 млрд

Базове законодавство

Верховна Рада України

«Про публічні закупівлі» (19 лютого 2016 р.)

з 1 КВІТНЯ
для всіх центральних

органів влади

з 1 СЕРПНЯ
для всіх органів влади
та держпідприємств

PROZORRO

Угода
про

асоціацію
Кабінет Міністрів України

«Стратегія реформування
системи державних

закупівель в Україні
на 2015-2032 роки»

Повний доступ на ринок
публічних закупівель ЄС

Статус повноправної сторони Угоди
СОТ про державні закупівлі
Вихід вітчизняних компаній на міжнародний 
ринок GPA (General Procurement Agreement)

18 ТРАВНЯ
2016 року

трильйона$1,7

тендерів188,8
ТИС.

місяців6
конкурентних
процедур

на суму

18,3
ТИС. 61,8

МЛРД
ГРН на суму

167,5
ТИС.

3
ТИС.24,3

МЛРД
ГРН

переговорних
процедур

на суму

19,7
МЛРД
ГРН

12
%

8
МЛРД
ГРН

процедур 
нижче порогів

Реформа
державних закупівель



31

2017

PROZORRO

pROzORRO.GOV.UA

З 1 серпня 2016 р.

Середня економія у тендерах

публічний 
моніторинг закупівель

World Procurement 
Awards 2016

Open Government
Awards 2016

Створення
Централізованої

закупівельної організації (ЦЗО)

Загальна економія на 3 млрд грн
більше планової

Всі тендери і вся система державних
закупівель здійснюються через ProZorro.

DOZORRO.ORG

1 500 000 договорів
у відкритому доступі

$ 10 млрд

Базове законодавство

Верховна Рада України

«Про публічні закупівлі» (19 лютого 2016 р.)

з 1 КВІТНЯ
для всіх центральних

органів влади

з 1 СЕРПНЯ
для всіх органів влади
та держпідприємств

PROZORRO

Угода
про

асоціацію
Кабінет Міністрів України

«Стратегія реформування
системи державних

закупівель в Україні
на 2015-2032 роки»

Повний доступ на ринок
публічних закупівель ЄС

Статус повноправної сторони Угоди
СОТ про державні закупівлі
Вихід вітчизняних компаній на міжнародний 
ринок GPA (General Procurement Agreement)

18 ТРАВНЯ
2016 року

трильйона$1,7

тендерів188,8
ТИС.

місяців6
конкурентних
процедур

на суму

18,3
ТИС. 61,8

МЛРД
ГРН на суму

167,5
ТИС.

3
ТИС.24,3

МЛРД
ГРН

переговорних
процедур

на суму

19,7
МЛРД
ГРН

12
%

8
МЛРД
ГРН

процедур 
нижче порогів

Реформа
державних закупівель

Наказу Мінекономрозвитку від 17 березня 2016 р. №454 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі»). 
Завершено процедуру приєднання України до Угоди СОТ про державні закупівлі (18 травня 2016 року Україна набула 

статусу повноправної сторони Угоди). Це дасть можливість вітчизняним компаніям вийти на міжнародний ринок GPA, 
який оцінюється у приблизно 1,7 трлн дол. США. 

Уряд затвердив пілотний проект щодо створення в Україні Централізованої закупівельної організації (ЦЗО). Це наступ-
ний крок у процес реформування публічних закупівель. Це дозволить підвищити якість проведення тендерів.

У рамках виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом Урядом прийнято Розпоря-
дження КМУ від 24 лютого 2016 р. №175 «Про Стратегію реформування системи публічних закупівель («дорожню карту»)». 
Стратегія реформування публічних закупівель та план заходів щодо її реалізації включають усі заходи, відповідальних 
виконавців та строки, необхідні для імплементації положень директив ЄС (Директиви 2014/24/ЄС, 2014/25/ЄС, 89/665/
ЄЕС, 92/13/ЄЕС, 2007/66/ЄС) у національне законодавство у сфері публічних закупівель. 

Реалізація зазначеного переліку заходів забезпечила виконання наступних зобов’язань: 
- впровадження основних стандартів, які регулюють процес укладання державних контрактів (стаття 151 Угоди про 

асоціацію); 
- визначення різних органів державної влади, відповідальних за політику у сфері державних закупівель та перегляд 

рішень замовників — Мінекномрозвитку та Антимонопольний комітет України (частина 2 статті 150 Угоди про асоціацію);
- розробка «дорожньої карти» наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері державних закупівель 

(стаття 152 Угоди про асоціацію), що надасть можливість відкрити доступ до ринку державних закупівель ЄС.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Глава 9 Угоди про асоціацію передбачає спрощення процедури створення і комерційного використання інноваційних 
продуктів та продуктів творчої діяльності на території Сторін, а також досягнення належного та ефективного рівня охо-
рони і захисту прав інтелектуальної власності.

З цією метою протягом 2016-го року на розгляд Верховної Ради України народними депутатами, а також Кабінетом Мі-
ністрів України було подано наступні проекти Законів в галузі захисту прав інтелектуальної власності: 

 - «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, розпорядження та охорони авторського 
права і суміжних прав», щодо збільшення можливостей суб’єктів прав інтелектуальної власності здійснювати захист своїх 
прав та спрощення шляхів закріплення авторського права та розпорядження ним.

 - «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі 
Інтернет», щодо створення ефективного і прозорого механізму видалення або блокування інформації, що порушує автор-
ські права і (або) суміжні права в мережі Інтернет в досудовому порядку.

 - «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 
відеограм, комп’ютерних програм, баз даних», щодо удосконалення процесу видачі контрольних марок, самостійного 
здійснення власниками своїх прав на об’єкти авторського права і суміжних прав контролю за видачею контрольних ма-
рок.

Разом з тим, зазначені законодавчі ініціативи мають достатньо фрагментарний характер. Також на сьогодні тривають 
дискусії між Україною та ЄС щодо пропорційності та достатності заходів, запропонованих у законопроектах з метою 
імплементації вимог Угоди про асоціацію в частині захисту прав інтелектуальної власності.

З огляду на зазначене, у 2017 році вбачається за доцільне сконцентруватись на комплексному підході до імплементації 
Угоди про асоціацію у цій сфері та збільшення ролі Кабінету Міністрів щодо розробки відповідних законодавчих пропо-
зицій.
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КОНКУРЕНЦІЯ

З метою виконання Угоди про асоціацію та створення, передусім, недискримінаційних умов державної підтримки 
суб’єктів господарювання без переваг для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господар-
ської діяльності у липні 2014 року прийнято Закон України №1555-VII «Про державну допомогу суб’єктам господарювання». 

Враховуючи значне відтермінування набрання чинності Законом у повному обсязі (2 серпня 2017 року) наразі Анти-
монопольним комітетом проводиться робота, спрямована на підготовку до його належної реалізації. Зокрема Урядом 
затверджена низка організаційно-розпорядчих актів: Розпорядження від 28 грудня 2015 р. №43-рп «Деякі питання реалі-
зації Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»; Розпорядження від 4 березня 2016 р. №2-рп «Про 
затвердження Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов 
чинної державної допомоги»; Розпорядження від 12 квітня 2016 р. №8-рп «Про затвердження Порядку розгляду справ про 
державну допомогу суб’єктам господарювання».

Також, у 2016 році забезпечувалась підготовка операційних потужностей та накопичувалися дані для вчасного та на-
лежного початку функціонування реєстру державної допомоги, як це передбачено вказаним Законом.

Таким чином, основним завданням у 2017 році є продовження інтенсивної підготовки до набрання чинності у повному 
обсязі Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» у взаємодії з ЄС та належна комунікація цього 
процесу, зокрема у рамках членства України в Енергетичному Співтоваристві, яке передбачає забезпечення сумісності з 
правилами ЄС щодо державної допомоги в енергетичному секторі.

З метою удосконалення підходів до визначення розміру штрафів за порушення законодавства про захист еко-
номічної конкуренції, у тому числі порушень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції прийнято 
оновлені Рекомендаційні роз’яснення від 9 серпня 2016 р. №39-рр. щодо застосування положень частин другої та п’ятої 
статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та частин першої та другої статті 21 Закону України «Про 
захист від недобросовісної конкуренції».

 Також, на розгляді Верховної Ради України перебуває проект Закону «Про внесення змін до законодавства про захист 
економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції» (реєстр №2431 до другого читання від 18 січня 2016 р.), яким, серед 
іншого пропонується, щоб Антимонопольний Комітет України затвердив окрему Методику з розрахунку розміру штра-
фів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції та 
зобов’язати Вищий господарський суд України враховувати її при розгляді рішень щодо законності та обґрунтованості 
накладання Антимонопольним комітетом відповідних штрафів.

Прийняття зазначеного законопроекту забезпечить обов’язковість врахування Методики при розрахунку штрафних 
санкцій на заміну рекомендаційному підходу, який діє на даний час, та встановить передбачений Угодою механізм пере-
гляду у судовому порядку штрафних санкцій, накладених Антимонопольним Комітетом.

Незважаючи на те, що на сьогодні тривають дискусії стосовно правильності обраного ініціаторами законопроекту під-
ходу до механізму перегляду штрафних санкцій, накладених Антимонопольним комітетом, він в цілому відповідає по-
ложенням статті 255 Угоди, якою передбачено, що кожна Сторона має забезпечити, щоб суд або інша незалежна судова 
установа, визначена законодавством цієї Сторони встановлювала або, на вимогу особи, переглядала будь-які такі санкції 
чи зобов’язання.
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ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ 
З ТОРГІВЛЕЮ ЕНЕРГОНОСІЯМИ

На виконання положень Директиви №94/22/ЄС від 30 травня 1994 р. про умови надання та використання дозволів на 
пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів, 2 березня 2016 р. за ініціативи Міністерства екології та природних ресур-
сів України було прийнято Постанову Кабінету Міністрів України про внесення змін до порядку проведення аукціонів з 
продажу спеціальних дозволів на користування надрами(Постанова КМУ від 30 травня 2011 р. №594)та до порядку 
надання спеціальних дозволів на користування надрами(Постанова КМУ від 30 травня 2011 р. №615) з метою забез-
печення прозорості видачі дозволів та проведення аукціонів. 

Довідково: Реалізація прийнятих рішень забезпечить спрощення процедури отримання спецдозволів, прозорість 
процедури проходження документів та прийняття рішень про отримання спецдозволів на користування надра-
ми, скорочення підстав отримання спецдозволів без проведення аукціону.Разом з тим, зберігається практика 
видачі дозволів без проведення аукціонів. Відповідальні державні органи та вищі посадові особи не оголошують 
публічно, наприклад, про пріоритетність розвитку видобутку вуглеводнів державними компаніями, базуючись на 
викликах енергетичній безпеці, що погіршує інвестиційний клімат та не сприятиме виходу іноземних компаній на 
український ринок.

Протягом 2016 року продовжувалася розробка оновленого Кодексу про надра. 

Довідково: Очікується, що проект Кодексу про надра буде представлено Державною службою геології та надр Укра-
їни, на розгляд Кабінету Міністрів України до кінця другого кварталу 2017 року. 

Україна має на меті гармонізацію внутрішнього законодавства про поводження з відходами з дотриманням вимог ЄС 
у даній сфері та відповідно до підписаної Угоди про асоціацію. Українське законодавство з питань відходів гірничодобув-
ної промисловості має бути приведене у відповідність до положень Директиви №2006/21/ЄС про управління відходами 
видобувної промисловості. Імплементація положень Директиви 2006/21/ЄС передбачається шляхом внесення змін до 
законодавства після затвердження Національної стратегії поводження з відходами для України, проект якої розро-
блено Міністерство екології та природних ресурсів України
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ТОРГІВЛЯ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Глава 13 передбачає сприяння та заохочення торгівлі, залучення прямих іноземних інвестицій в екологічно чисті то-
вари, послуги і технології, сприяння використанню відновлюваної енергії та енергозберігаючих продуктів, екологічного 
маркування товарів тощо. 

Збалансований розвиток визначено ключовим принципом усіх політик ЄС. Згідно з ним, будь-яку політику ЄС слід роз-
робляти так, щоб вона враховувала економічні, соціальні та екологічні аспекти, а досягнення цілей в одній зі сфер по-
літики не стримувало б прогресу в іншій. Угода про асоціацію передбачає сприяння та заохочення торгівлі та прямих 
іноземних інвестицій в екологічно чисті товари, послуги і технології, сприяння використанню відновлюваної енергії та 
енергозберігаючих продуктів, екологічного маркування товарів тощо. 

Для забезпечення моніторингу впровадження і дотримання заходів, охоплених цією Главою, Сторони домовились про 
створення окремого інституційного механізму, який передбачає скликання Дорадчої групи з питань сталого розвитку, 
що складається з незалежних представницьких громадських організацій, створення Підкомітету з питань торгівлі та 
сталого розвитку. Починаючи з червня 2016 року, ведеться діалог зі Стороною ЄС щодо визначення списку експертів 
Дорадчої групи. З цією метою планується створення інституту громадського суспільства – Дорадчої групи спільно з укра-
їнською частиною Платформи громадського суспільства Україна-ЄС. 

Відповідно до Угоди, Дорадча група має бути створена з незалежних представницьких громадських організацій, в якій 
об’єктивно мають бути представлені організації роботодавців та працівників, неурядові організації, а також інші зацікав-
лені сторони. 

Дорадча група Української сторони та Дорадча група Європейської сторони разом формують Форум громадського су-
спільства. 

У зв’язку з цим, протягом 2016 року тривала робота із визначення критеріїв для обрання зазначених експертів та ме-
ханізму їх обрання. Підготовка пропозицій Української сторони щодо переліку експертів має бути завершена у першому 
кварталі 2017 року. 

Також, за результатами проведених у 2016 році консультацій між Сторонами у 2107 році може відбутись переше засі-
дання Підкомітету з питань торгівлі і сталого розвитку та якому мають бути затверджені його правила процедури, здійс-
нений обмін інформацією щодо роботи Контактного пункту і Дорадчої групи. 
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ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Глава 14 регулює вирішення спорів, які виникли в процесі імплементації та застосування Угоди про асоціацію. Врахо-
вуючи, що на даний момент подібних спорів немає, були впроваджені лише інституційні механізми, які уможливлюють 
вирішення спорів, якщо такі виникнуть у майбутньому. 

З метою реалізації положень цієї Глави щодо формування переліку арбітрів для розгляду спорів у рамках розділу IV 
Угоди на даний момент триває робота щодо визначення представників України, які будуть виступати як арбітри у рамках 
зазначеної процедури. 

У 2015 році Кабінетом Міністрів України (Постанова від 2 грудня 2015 р. №995) затверджено Порядок призначення 
представників України до складу арбітражних груп у рамках процедури розгляду спорів відповідно до Угоди про асоціа-
цію між Україною та ЄС.

У червні 2016 р. відповідно до зазначеного Порядку за результатами конкурсу відібрано п’ять кандидатів, які відпо-
відають кваліфікаційним вимогам, встановленим Порядком проведення конкурсу з урахуванням критеріїв, визначених 
статтею 323 Угоди про асоціацію та Додатком XXV до неї щодо досвіду, фахової спеціалізації, та знання мови.

Також вже у 2017 році Кабінетом Міністрів України були внесені уточнюючі зміни до Порядку відбору арбітрів, якими 
була визначена процедура подання українською Стороною пропозицій щодо п’яти осіб, які не є громадянами жодної зі 
Сторін та мають увійти у склад відповідної арбітражної групи.

Серед приорітетів роботи в 2017 році — процедура підготовки до схвалення Урядом переліку зазначених арбітрів, 
після чого він в установленому порядку буде переданий на розгляд у рамках Комітету асоціації у торгівельному складі.

Слід звернути увагу, що Україна значно порушила строки подання пропозицій Сторін щодо переліку арбітрів (Комітет 
з питань торгівлі має не пізніше ніж через шість місяців після набрання чинності цією Угодою скласти перелік з 15 осіб), 
що зумовлене в основному правовою невизначеністю механізму формування такого роду пропозицій у рамках міжна-
родного договору та в цілому низьким рівнем координації між органами державної влади у процесі формування єдиної 
позиції держави.

Таким чином, у 2017 році вбачається за доцільне у найкоротші терміни направити ухвалені за встановленою проце-
дурою пропозиції щодо перелку арбітрів від Української сторони та у подальшому сформувати перелік запобіжників, які 
унеможливлять зволікання та порушення строків виконання зобов’язань України, визначених Угодою.



37

РОЗДІЛ V
ЕКОНОМІЧНЕ ТА ГАЛУЗЕВЕ 

СПІВРОБІТНИЦТВО
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СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ, 
ВКЛЮЧАЮЧИ ЯДЕРНУ ЕНЕРГЕТИКУ

Угода про асоціацію передбачає активізацію співробітництва між Україною та Європейським Союзом з метою сприяння енер-
гоефективності та енергозбереженню, реформування енергетичних ринків, інтеграції електроенергетичної системи України 
до європейської електроенергетичної мережі, виконання зобов’язань України, взятих за Протоколом про приєднання України 
до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та адаптації до Третього енергетичного пакету. 

Протягом 2016 року в результаті проведених двосторонніх переговорів та консультацій узгоджено текст нового Мемо-
рандуму про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства в енергетичній сфері між Україною та Європей-
ським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії, який діяв з 2005 року. 

Довідково: Урочисте підписання оновленого Меморандуму відбулося 24 листопада 2016 р. у рамках Саміту Украї-
на-ЄС в Брюсселі. В Меморандумі сформована позиція щодо інтеграції енергетичних ринків ЄС та України в інтере- 
сах споживачів, підвищення стандартів безпеки енергопостачання та охорони довкілля в енергетичній галузі. Піс-
ля офіційного укладення Меморандуму Міненерговугілля розпочало роботу над проектом щорічного плану роботи 
з виконання досягнутих домовленостей. 

У 2016 році Міністерство енергетики та вугільної промисловості України розробило проект оновленої Енергетичної 
стратегії України на період до 2035 року, в якому визначаються основні напрямки розвитку окремих галузей енерге-
тики, рівень забезпечення енергетичної безпеки, перехід до енергоефективного та енергоощадливого використання і 
споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій. 

Довідково: Проект був розміщений на сайті Міненерговугілля в грудні 2016 року для коментування. В 2017 році пла-
нується доопрацювати проект Стратегії. 

У 2016 році активно продовжувалося реформування правового поля газового ринку, відповідно до зобов’язань в рам-
ках Угоди про асоціацію та Закону України «Про ринок природного газу», який, починаючи з 1 жовтня 2015 року, визначає 
правові засади функціонування ринку природного газу України та встановлює європейські норми, визначені в Третьому 
енергетичному пакеті.

З огляду на наявність значних потужностей комплексу підземних сховищ газу України та їх стратегічно важливе значен-
ня з точки зору безпеки постачання газу в Європу, українська сторона зацікавлена у підвищенні ступеня інтегрованості 
зазначених об’єктів у ринок газу ЄС за рахунок підвищення прозорості та ефективності їхнього функціонування, у тому 
числі для створення газового хабу на території України відповідно до вимог Угоди про асоціацію. Для створення газово-
го хабу спільно з країнами Вишеградської групи Україна в рамках національних програм та міжнародних зобов’язань, а 
також відповідно до Розпорядження КМУ від 27 травня 2016 р. №418-р «Про затвердження плану пріоритетних дій 
Уряду на 2016 р.» взяла на себе завдання щодо забезпечення торгівлі природним газом на біржах (хабах). 

Враховуючи ступінь розвитку єдиного газового ринку ЄС, регіональних газових ринків країн – членів ЄС та об’єктивної 
необхідності запровадження сучасної прозорої та ефективної моделі газового ринку в Україні, Міненерговугілля підго-
тувало План дій з формування національного газового хабу України, а також створило робочу групу для участі у 
розробленні проектів нормативно-правових актів щодо забезпечення торгівлі природним газом на біржах.

З метою стимулювання вітчизняного газовидобутку Президентом України підписано ухвалений 22 вересня 2016 р. Вер-
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ховною Радою України Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу» (щодо 
страхового запасу)». 

Довідково: Закон зобов’язує створювати страховий запас природного газу в розмірі не більше 10 % запланованого 
місячного обсягу постачання природного газу споживачам на наступний місяць, який в цілому відповідає вимогам 
Угоди про про асоціацію в частині наближення законодавства. 

У грудні НКРЕКП прийняла рішення про повну імплементацію в національному законодавстві Регламенту Комісії 
(ЄС) №312/2014 про створення Кодексу Мережі щодо балансування газу в газотранспортній системі, відповідно до 
якого, 1 квітня 2017 року регулятор має внести зміни до Кодексу ГТС з метою впровадження механізму добового балан-
сування (за наявності у оператора ГТС ІТ-платформи). 

Уряд України продовжує докладати зусиль для підвищення якості нафтопродуктів до рівня стандартів ЄС. З 1 січня 
2016 року в Україні заборонено обіг автомобільних бензинів та дизельного палива екологічного класу ЄВРО-3. 
26 червня 2016 р. у Державному агентстві резерву України відбулась зустріч «Україна-ЄС: формування нової моделі мі-
німальних запасів сирої нафти та нафтопродуктів» за участі представників Секретаріату Енергетичного Співтовариства, 
агенцій із стратегічних резервів низки східноєвропейських країн, міністерств і відомств України, компаній-операторів на 
ринку нафти і нафтопродуктів, консалтингових компаній тощо.

Інтеграція об’єднаної енергетичної системи України до Союзу центральноєвропейської електричної мережі від-
повідно до вимог ENTSO-E сприятиме створенню єдиного ринку електричної енергії. Українською Стороною під-
готовлено та надано весь обсяг первинної інформації про електричну енергетичну систему України Консорціуму 
європейських системних операторів. Відповідно до висновків Консорціуму, з огляду на аналіз статичних режимів, 
синхронне об’єднання енергосистем України та Молдови з континентальною частиною ENTSO-E є здійсненним та 
очікується у 2020 році. 

Продовжується системна робота із забезпечення диверсифікації джерел та шляхів енергопостачання, в тому числі 
використання механізмів двосторонньої співпраці із країнами-членами ЄС, доведення до європейських партнерів пере-
ваг використання української газотранспортної системи та надійності України як транзитера енергоносіїв постачальни-
кам та споживачам країн ЄС, забезпечення реверсних поставок газу, розширення технічного співробітництва із операто-
рами ГТС сусідніх країн ЄС, зокрема, шляхом підписання угод про взаємодію (Interconnection Agreement) по всіх точках 
транскордонних з’єднань.

До Секретаріату Енергетичного Співтовариства було представлено 6 проектів для отримання статусу пріоритетних, які 
сприятимуть диверсифікації енергопостачання – 3 проекти у галузі електроенергетики (1) З’єднання електричних мереж 
України та ENTSO-E в асинхронному режимі шляхом включення ПЛ-750 кВ Хмельницька АЕС (Україна) – Жешув (Польща) із 
спорудженням зв’язку постійного струму, (2) Реконструкція ПЛ-400 кВ Мукачеве (Україна) – Велке Капушани (Словаччина), 
(3) Відновлення ПЛ Південно-українська АЕС (Україна) – Ісакча (Румунія), 2 проекти у газовій галузі (1) Будівництво газо-
проводу-інтерконектору Україна-Польща, (2) Забезпечення транспортної потужності з Угорщини до України на гаранто-
ваній основі, 1 проект у нафтовій сфері – Будівництво нафтопроводу Броди – Адамова Застава. 

З метою виконання взятих на себе зобов’язань в рамках Третього енергетичного пакету ЄС, 22 вересня 2016 р. Верховна 
Рада прийняла у першому читанні проект закону «Про ринок електричної енергії України» (№4493) для приведення 
правил на ринку електроенергії у відповідність до європейських норм. 

Крім того, 22 вересня 2016 р. Верховна Рада України у прийняла Закон України «Про Національну комісію, що здійс-
нює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». 23 листопада 2016 р. Закон України 
№2966-д, яким забезпечено виконання зобов’язань України як сторони Договору про Енергетичне Співтовариство.
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Основні напрями реформування в ядерній галузі спрямовані на підвищення енергетичної безпеки та незалежності від 
монопольного постачальника ядерного палива та обладнання.

16 грудня у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України у 
сфері використання ядерної енергії»(№5550), розроблений відповідно до Директиви Ради №2013/59/Євратом, поло-
ження якого забезпечують гармонізацію законодавства України з європейськими вимогами та стандартами щодо вста-
новлення єдиних основних норм безпеки для захисту здоров’я осіб, які перебувають під професійним, медичним опромі-
ненням, та населення проти небезпек, що виникають при іонізуючому випромінюванні. 

Протягом 2016 року тривала робота над узгодженням підходів до імплементації вимог Директиви Ради №2011/70/ 
EURATOM , яка встановлює рамки щодо відповідального та безпечного управління відпрацьованим паливом та ядерними 
відходами. У рамках цього процесу розпочата робота над розробкою Концепції Загальнодержавної програми поводжен-
ня з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП) та радіоактивними відходами (РАВ).

У площині практичних заходів, протягом 2016 року розпочала свою діяльність робоча група з реалізації пілотного про-
екту «Енергетичний міст «Україна – ЄС», яка готує пропозиції щодо термінів та етапів реалізації проекту, роботи основної 
частини ОЕС України в умовах включення до мереж «Острова Бурштинської ТЕС» транзиту 750 кВ Жешув - Хмельницька 
АЕС – Західноукраїнська та енергоблоку №2 Хмельницької АЕС.

Триває процес виведення з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та Плану заходів на об’єкті «Укриття» 
для перетворення Чорнобильської зони у екологічно безпечний стан після аварії, що зруйнувала 4-й енергоблок. На 
сьогоднішній день ЄС є найбільшим донором для Чорнобильського фонду «Укриття», а також Рахунку ядерної безпеки 
для зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції, де розпорядником коштів виступає Європейський банк 
реконструкції та розвитку. 

29 листопада 2016 р. відбулося урочисте насування нового безпечного конфайнмента в проектне положення над об’єк-
том «Укриття». 

Протягом 2016 року Україна досягла значних результатів на шляху імплементації Директив ЄС в сфері енергоефектив-
ності. 

Зокрема, Урядом на розгляд Верховної Ради України внесено проект Закону України «Про енергетичну ефективність 
будівель» (реєстр. №4941), спрямований на імплементацію положень Директиви №2010/31/ЄС та позитивно оцінений 
Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Прийняття законопроекту сприятиме імплементації положень Директи-
ви №2010/31/ЄС та забезпечить визначення правових та організаційних засад діяльності із забезпечення енергетичної 
ефективності будівель, створення умов для зменшення споживання енергетичних ресурсів у будівлях.

Прийнято у першому читанні 18 жовтня 2016 р. проект Закону України «Про комерційний облік комунальних послуг» 
(реєстр. №4901), який був розроблений у відповідності до вимог Директиви №2012/27/ЄС і наразі очікує на друге читання. 

Також у рамках Робочої групи при Держенергоефективності триває робота над розробкою рамкового закону в сфері 
енергоефективності «Про енергетичну ефективність». 

З метою імплементації положень Регламенту Європейської комісії (ЄС) №65/2014 від 1 жовтня 2013 р., Держенергоефек-
тивності було підготовлено проект Постанови КМУ «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркуван-
ня побутових духових шаф та кухонних витяжок».

З метою імплементації положень Регламенту (ЄС) №1062/2010 від 28 вересня 2010 р., Держенергоефективності підго-
товлено проект Постанови КМУ «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів».

У сфері відновлюваних джерел енергії також відбулися зрушення. 
У грудні 2016 року країни-члени Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) прийняли рішення 

про можливість приєднання України. З метою виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття член-
ства у зазначеному агентстві, розроблено проект Закону «Про приєднання України до Статуту Міжнародного агент-
ства з відновлюваних джерел енергії «IRENA»», який у 2017 році буде внесено на розгляд Верховної Ради України.

Незважаючи на відчутний прогрес України на шляху до виконання зобов’язань у рамках членства у Енергетичнму Спів-
товарстві, для України на сьогодні чутливим залишається низка практичних питань, зокрема щодо реалізації політично 
вмотивованого та економічно необґрунтованого проекту «Північний потік-2», спрямованого на зменшення транзитних 
можливостей України та рішення Європейської Комісії стосовно газопроводу OPAL. 

У 2017 році, серед іншого, вбачається за доцільне забезпечити розробку в інклюзивному діалозі з міжнародними екс-
пертами та ухвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року, яка визначиме основні напрямки розвитку 
окремих галузей енергетики, рівень забезпечення енергетичної безпеки, перехід до енергоефективного та енергоощад-
ливого використання і споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій.

Також з метою вчасного виконання зобов’язань України у рамках Енергетичного Співтовариства необхідно прискорити 
виконання завдань із імплементації Директиви №2009/119/ЄС від 14 вересня 2009 р. про створення мінімальних запасів 
нафти та нафтопродуктів, Директиви №98/70/ЄС від 13 жовтня 1998 р. про якість бензину та дизельного палива, Директи-
ви №1999/32/ЄС щодо вмісту сірки в паливах, ухвалити Національний план скорочення викидів забруднюючих речовин 
від теплоенергетичних установок (ТЕС та ТЕЦ). 


