
 

Розділ І. Політичні та економічні питання 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.4. Впровадження економічних реформ 
Ціль 1.4.3. Надійне енергозабезпечення 

№ Пріоритетне 

завдання 

Заходи Відповідальні виконавці/ хід виконання Строк 

виконання 

67 Продовження 

здійснення 
заходів з 
виконання 

зобов'язань 
України, 

взятих за 
Протоколом 

про 
приєднання 

України до 
Договору про 

заснування 
Енергетичного 

Співтовариств
а, та з 
урахуванням 

відповідних 
положень 

Угоди про 
асоціацію 

Виконання підготовчих заходів, 

необхідних для забезпечення 
відокремлення діяльності з 
транспортування природного газу 

Міністерство енергетики та вугільної 

промисловості України, Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України, 
Міністерство фінансів України, Фонд 

державного майна України, 
Антимонопольний комітет України, за 

участю публічного акціонерного товариства 
"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз 

України" та публічного акціонерного 
товариства "Магістральні газопроводи 

України". 
 

Виконується. 

Протягом 

року 

Завершити у взаємодії з Європейською 
комісією реалізацію проекту 

"Комплексне дослідження підземних 
сховищ газу в Україні" та за його 

результатами забезпечити подальшу 
імплементацію рекомендацій 

Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України, Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України, 
Міністерство фінансів України, Фонд 

державного майна України, Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг (за 
згодою), Антимонопольний комітет України, 
за участю публічного акціонерного товариства 

"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз 
України". 

ІІІ-IV 
квартали 



 
Виконується. 

Створити умови для укладення 
договорів про взаємодію і обмін 
інформацією між операторами 

суміжних газотранспортних систем ЄС 
і України відповідно до мережевого 

кодексу ЄС, затвердженого 
Регламентом (ЄС) 703/2015 

Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України, Міністерство фінансів 
України, Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України, Антимонопольний комітет 
України, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (за згодою), за участю 

публічного акціонерного товариства 
"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз 

України" та акціонерного товариства 
"Укртрансгаз". 

 
Комітетом розглянуто проект Закону 

України «Про внесення змін до статті 15 
Закону України «Про ринок природного 

газу», направлений листом 
Міненерговугілля від 25.01.2019                 № 
01/29-867. Листом Комітету  від 05.03.2019 № 

128-06/02-3014 зазначений законопроект 
погоджено без зауважень. 

Протягом 
року 

Забезпечити розроблення та прийняття 

нормативно-правових актів, 
необхідних для реалізації положень 

Закону України "Про ринок 
природного газу" в рамках виконання 

зобов'язань України за Протоколом 
про приєднання України до Договору 

про заснування Енергетичного 

Міністерство енергетики та вугільної 

промисловості України, Міністерство фінансів 
України, Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України, Антимонопольний комітет 
України, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (за згодою), за участю 

публічного акціонерного товариства 

ІІ – IV 

квартали 



2 

Співтовариства та Угодою про 
Асоціацію 

"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз 
України" та акціонерного товариства 

"Укртрансгаз". 
 

Виконується. 

Виконати організаційні і технічні 
заходи для забезпечення синхронізації 

об'єднаної енергетичної системи 
України з континентальною 

європейською енергетичною системою 
ENTSO-E згідно з Угодою "Про умови 

майбутнього об'єднання енергосистеми 
України та Молдови з енергосистемою 

континентальної Європи" 

Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України, Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (за згодою), 

Міністерство фінансів України, Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України, 

Антимонопольний комітет України, за 
участю державного підприємства "Національна 

енергетична компанія "Укренерго". 
 

Виконується.  

IV квартал 

Розділ І. Політичні та економічні питання 
СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.5. Розвиток науки та захист навколишнього природного середовища 

Ціль 1.5.2. Забезпечення екологічної безпеки 

№ Пріоритетне 
завдання 

Заходи Відповідальні виконавці Строк 
виконання 

76 Забезпечення 

екологічної 
безпеки на 

виробничих 
об'єктах та 

підвищення 
норм 

екологічної 
безпеки 

Забезпечити підготовку проектів 

відповідних нормативно-правових 
актів щодо запровадження 

європейських норм щодо викидів під 
час проектування, реконструкції, 

модернізації і встановлення нового 
обладнання на потужностях, зокрема 

відповідно до директив ЄС з 
промислових викидів (2010/75/ЄС) та 

Міністерство енергетики та вугільної 

промисловості України, Міністерство екології та 
природних ресурсів України, Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України, 
Міністерство внутрішніх справ України, 

Міністерство регіонального розвиту, 
будівництва та житлово-комунального 

господарства України, Міністерство 
інфраструктури України, Міністерство фінансів 

Протягом 

року 



про середні установки спалювання 
(2015/2193) 

України, Міністерство юстиції України, 
Антимонопольний комітет України, за участю 

публічного акціонерного товариства 
"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз 

України". 
 

Станом на 25.03.2019 відповідні нормативно-
правові акти на розгляд Комітету на 

надходили. 

Опрацювати можливість 
започаткування проектів із 
скорочення викидів на виробничих 

потужностях з метою дотримання 
екологічних вимог 

Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України, Міністерство екології та 
природних ресурсів України, Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України, 
Міністерство регіонального розвиту, 

будівництва та житлово-комунального 
господарства України, Міністерство 

інфраструктури України, Міністерство фінансів 
України, Антимонопольний комітет України, 

за участю публічного акціонерного товариства 
"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз 

України" 
 

Виконується. 

Протягом 
року 

 


