МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

Про затвердження Плану діяльності
Міністерства енергетики України
з підготовки проектів регуляторних
актів на 2021 рік

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності»; постанови Кабінету Міністрів
України від 17.06.2020 № 507 «Про затвердження Положення про Міністерство
енергетики України»,
н а к а з у ю:
1. Затвердити План діяльності Міністерства енергетики
підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік, що додається.

України

з

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра

Юрій БОЙКО

ив
Міністерство енергетики України
№ 785 від 04.12.2020
Бойко Юрій (В.о. МІНІСТРА
ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ) 04.12.2020
14:47

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
України
№

План діяльності Міністерства енергетики України
з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік
№
п/п

1.

Назва проєкту регуляторного акта

Наказ
Міністерства
енергетики
України «Про затвердження Правил
доступу суб’єктів ринку природного
газу до газопроводів, що становлять
частину інфраструктури родовища
нафти і газу або призначені для
переміщення видобутого природного
газу від місцезнаходження родовища
до станції переробки»

Обґрунтування необхідності прийняття
регуляторного акта

Виконання вимог статті 56 Закону України
«Про ринок природного газу» з метою
врегулювання
відносин
між
газовидобувними підприємствами, у тому
числі безпосередньо підключеними до
газотранспортної/газорозподільної
системи, що надають послуги переміщення
природного газу внутрішньопромисловими
газопроводами, та замовниками таких
послуг; визначення правових, технічних,
організаційних та економічних засад
доступу суб’єктів ринку природного газу
до газопроводів, що становлять частину
інфраструктури родовища нафти і газу або
призначені для переміщення видобутого
природного газу

Центральні органи
Термін
виконавчої влади,
виконання
структурні підрозділи,
що розроблятимуть
регуляторний акт
Директорат
IV квартал
2021 року
нафтогазового
комплексу та розвитку
нафти, природного газу
та нафтопродуктів

2.

3.

Наказ
Міністерства
енергетики
України,
Міністерства
розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України, Міністерства
інфраструктури
України
«Про
затвердження Інструкції про порядок
приймання,
транспортування,
зберігання, відпуску та обліку нафти і
нафтопродуктів
суб’єктами
господарювання України»
Постанова
Кабінету
Міністрів
України «Про затвердження розміру
страхового запасу природного газу на
2021 рік»

Забезпечення вітчизняної промисловості і
Директорат
IV квартал
споживачів консолідованим нормативно2021 року
нафтогазового
правовим документом з урегулювання комплексу та розвитку
організації та виконання робіт, пов’язаних з нафти, природного газу
прийманням,
транспортуванням,
та нафтопродуктів
зберіганням, відпуском та обліком нафти і
нафтопродуктів.

Виконання частини шостої статті 12 Закону
України «Про ринок природного газу».

Директорат
I квартал
2021 року
нафтогазового
комплексу та розвитку
нафти, природного газу
та нафтопродуктів

4.

Закон України «Про мінімальні Забезпечення підвищеного рівня безпеки та
Директорат
IV квартал
сталого
постачання
нафти
та
2021 року
нафтогазового
запаси нафти та нафтопродуктів»
нафтопродуктів на внутрішній ринок комплексу та розвитку
України у разі виникнення кризової нафти, природного газу
ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів.
та нафтопродуктів

5.

Закон
України
«Про
національного інтересу
енергетики»

проєкти Імплементація
Регламенту
(ЄС)
№
у сфері 347/2013 Європейського Парламенту та
Ради від 17 квітня 2013 року про керівні
принципи транс’європейської енергетичної
інфраструктури та сприяння спільним
регіональним інвестиціям в енергетичний
сектор, створення законодавчої бази для
започаткування проєктів національного

Директорат
стратегічного
планування та
європейської
інтеграції

IV квартал
2021 року

6.

Закон України «Про внесення змін до
Закону України «Про комбіноване
виробництво теплової та електричної
енергії (когенерацію) та використання
скидного енергопотенціалу» щодо
розвитку
високоефективної
когенерації»

інтересу в сфері енергетики за категоріями
енергетичної інфраструктури, зокрема
Проєктів спільного інтересу Енергетичного
Співтовариства та/або Переліку Проєктів
взаємного інтересу, сприяння їх реалізації,
встановлення
правил
щодо
транскордонного розподілу витрат та
надання пільг проєктам національного
інтересу в сфері енергетики, пов’язаних з
ризиками їх реалізації.
Розвиток в Україні високоефективної
когенерації
згідно
принципам
та
положенням законодавства Європейського
Союзу у зазначеній сфері, зокрема,
Директиви 2012/27/ЄС та на виконання
пункту 672 постанови Кабінету Міністрів
України від 25.10.2017 № 1106 «Про
виконання Угоди про асоціацію між
Україною,
з
однієї
сторони,
та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони»
щодо створення сприятливих умов для
використання
технологій
високоефективного
комбінованого
виробництва електричної і теплової енергії
(когенерації) та з метою встановлення,
відповідно до частини другої статті 5
Закону України «Про адміністративні
послуги», основних вимог до регулювання
надання адміністративної послуги щодо

Держенергоефективності

ІІІ квартал
2021 року

кваліфікації когенераційних установок.

7.

Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо розвитку торгівлі твердими
біологічними видами палива»

8.

Закон України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та
інших законодавчих актів України
щодо сприяння розвитку сфери
вирощування енергетичних рослин»

9.

Закон України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо
звільнення від сплати за викидами
двоокису вуглецю установок, що
спалюють біопаливо»

Створення
нормативно-правового
Держенергорегулювання для заснування в Україні
ефективності
системи електронної торгівлі твердим
біопаливом та виконання п.159 Плану
заходів з реалізації етапу «Реформування
енергетичного сектору (до 2020року)
Енергетичної стратегії України на період
до 2035 року «Безпека, енергоефективність,
конкурентоспроможність», затвердженого
розпорядженням
Кабінету
Міністрів
України від 06.06.2018 № 497.
Запровадження
системи
державної
Держенергопідтримки вирощування енергетичних
ефективності
рослин шляхом усунення бар’єрів, що Директорат з питань
перешкоджають впровадженню проєктів з формування енерго- та
їх вирощування.
ресурсоефективної
політики
Зниження податкового навантаження для
Держенергооб’єктів біоенергетики для покращення їх
ефективності
інвестиційної
привабливості
та Директорат з питань
стимулювання використання біопалива для формування енерго- та
виробництва різних видів енергії.
ресурсоефективної
політики

ІІІ квартал
2021 року

ІІІ квартал
2021 року

IV квартал
2021року

10.

Закон України «Про внесення змін до
Закону України «Про альтернативні
джерела енергії» щодо розвитку
виробництва
електроенергії
з
біометану»

11.

Закон України «Про внесення змін до
Закону України «Про альтернативні
види палива» у зв’язку з прийняттям
Закону України «Про адміністративні
послуги»

12.

Постанова
Кабінету
Міністрів
України «Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів
України»

13.

Постанова
Кабінету
Міністрів
України «Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів
України»

Створення законодавчого підґрунтя для
Держенергорозвитку ринку біометану в Україні,
ефективності
введення системи гарантії походження Директорат з питань
біометану та заміщення природного газу формування енерго- та
біометаном при виробництві електричної та ресурсоефективної
теплової енергії.
політики
Встановлення, відповідно до частини
Держенергодругої статті 5 Закону України «Про
ефективності
адміністративні послуги», основних вимог
до регулювання надання адміністративної
послуги щодо підтвердження належності
палива до альтернативного.
Забезпечення приведення національної
Держенергонормативно-правової
бази
до
ефективності
європейського законодавства, в рамках
Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони та Протоколу про приєднання до
Договору про заснування Енергетичного
Співтовариства, відповідно до Регламенту
Комісії (ЄС) 2016/2282 від 30 листопада
2016 року.
Забезпечення приведення національної
Держенергонормативно-правової
бази
до
ефективності
європейського законодавства, в рамках
Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної

IV квартал
2021року

IV квартал
2021року

IV квартал
2021року

III квартал
2021 року

14.

15.

16.

Постанова
Кабінету
Міністрів
України
«Про
затвердження
Технічного регламенту щодо вимог
до екодизайну для повітронагрівачів,
охолоджувачів, високотемпературних
холодильних
установок
та
вентиляторних теплообмінників»
Постанова
Кабінету
Міністрів
України
«Про
затвердження
Технічного регламенту щодо вимог
до екодизайну для твердопаливних
котлів»

Постанова
Кабінету
Міністрів
України
«Про
затвердження
Технічного регламенту щодо вимог
до
екодизайну
для
обігрівачів
приміщень»

енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони та Протоколу про приєднання до
Договору про заснування Енергетичного
Співтовариства, відповідно до Регламентів
Комісії (ЄС) № 2017/254 від 30 листопада
2016 року та № 518/2014 від 5 березня
2014.
Забезпечення виконання в повному обсязі
зобов’язань, взятих Україною відповідно до
Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони.
Забезпечення виконання в повному обсязі
зобов’язань, взятих Україною відповідно до
Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони.
Забезпечення виконання в повному обсязі
зобов’язань, взятих Україною відповідно до
Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони.

Держенергоефективності

IV квартал
2021року

Держенергоефективності

III квартал
2021 року

Держенергоефективності

III квартал
2021 року

17.

Постанова
Кабінету
Міністрів
України
«Про
затвердження
Технічного регламенту щодо вимог
до екодизайну для твердопаливних
обігрівачів приміщень»

18.

Постанова
Кабінету
Міністрів
України
«Про
затвердження
Технічного регламенту щодо вимог
до екодизайну для професійних
холодильних шаф для зберігання,
камер інтенсивного охолоджування та
шокового
заморожування,
конденсаційних
агрегатів
і
холодильних установок»
Постанова
Кабінету
Міністрів
України
«Про
затвердження
Технічного регламенту щодо вимог
до екодизайну для вентиляційних
установок»

19.

20.

Наказ
Міністерства
енергетики
України
«Про
затвердження
Технічного регламенту енергетичного
маркування
енергоспоживчих
продуктів»

Забезпечення виконання в повному обсязі
зобов’язань, взятих Україною відповідно до
Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони.
Забезпечення виконання в повному обсязі
зобов’язань, взятих Україною відповідно до
Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони.

Держенергоефективності

IV квартал
2021року

Держенергоефективності

IV квартал
2021року

Забезпечення виконання в повному обсязі
зобов’язань, взятих Україною відповідно до
Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони.
Забезпечення приведення національної
нормативно-правової
бази
до
європейського законодавства, в рамках
Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони та Протоколу про приєднання до

Держенергоефективності

IV квартал
2021року

Держенергоефективності

III квартал
2021року

Договору про заснування Енергетичного
Співтовариства, відповідно до Регламенту
Комісії (ЄС) 2017/1369 від 04 липня 2017
року.

21.

Наказ
Міністерства
енергетики
України «Про затвердження порядку
проведення
кваліфікації
когенераційної установки»

22.

Наказ
Міністерства
енергетики
України
«Про
затвердження
Методики визначення ефективності
процесу когенерації»

23.

Закон України «Про внесення змін до
деяких
законів
України
щодо
стимулювання
виробництва
електричної енергії з альтернативних
джерел енергії на ринкових засадах»

Виконання пункту 3 постанови Кабінету
ДерженергоII квартал
Міністрів України від 29.11.2006 № 1670
ефективності
2021року
«Про затвердження порядку проведення
кваліфікації когенераційної установки» (зі
змінами, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 22.07.2020 № 718
«Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України»).
Виконання пункту 4 Порядку надання
ДерженергоIV квартал
тимчасової підтримки виробникам, що
ефективності
2021року
здійснюють комбіноване виробництво
електричної та теплової енергії на
теплоелектроцентралях,
затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від
18 квітня 2018 року № 324, яким
передбачено
затвердження
Методики
визначення
ефективності
процесу
когенерації.
Надання
можливості
виробникам
Директорат
II квартал
електричної енергії з альтернативних електроенергетичного 2021 року
джерел енергії виходити з балансуючої
комплексу та
розвитку ринку
групи гарантованого покупця та вільно
продавати електричну енергію на ринку з електричної енергії
можливістю отримання компенсації у

24.

25.

вигляді
різниці
між
встановленим
«зеленим» тарифом або аукціонною ціною
та ринковою ціною. Дозволить посилити
конкуренцію
і
ліквідність
ринку,
покращити рівень оплати «зеленої»
електроенергії.
Закон України «Про внесення змін до Удосконалення умов для розвитку малої
Директорат
IV квартал
деяких
законів
України
щодо розосередженої генерації з альтернативних електроенергетичного 2021 року
стимулювання
розвитку
малої джерел енергії.
комплексу та
розвитку ринку
розподіленої
генерації
з
альтернативних джерел енергії»
електричної енергії
Наказ
Міністерства
енергетики
України «Про затвердження Змін до
Правил про безпеку постачання
електричної енергії»

Впорядкування
взаємовідносин
між
Директорат
Міністерством
енергетики
України, електроенергетичного
Держенергонаглядом та учасниками ринку
комплексу та
електроенергії з питань безпеки постачання
розвитку ринку
електричної
енергії,
зокрема
щодо електричної енергії
організації
відповідних
моніторингів,
здійснення оцінювання готовності до
роботи
в
осінньо-зимовий
період,
проходження грозового періоду, періодів
високих та низьких температур, льодоходу
та повені, а також виконання заходів щодо
забезпечення
безпеки
постачання
електричної
енергії
захищеним
споживачам.

I квартал
2021 року

