
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ  

Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2019 рік 

 

Розділ І. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ 

 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.4. Створення сучасної ринкової економіки 

 

ЦІЛЬ 1.4.3. Надійне енергозабезпечення 

 

67. Продовження 

здійснення заходів з 

виконання зобов'язань 

України, взятих за 

Протоколом про 

приєднання України до 

Договору про 

заснування 

Енергетичного 

Співтовариства, та з 

урахуванням 

відповідних положень 

Угоди про асоціацію 

 

Виконання підготовчих 

заходів, необхідних для 

забезпечення 

відокремлення діяльності з 

транспортування 

природного газу 

 

Міненерговугілля:  Протягом року 

МЕРТ:  

Мінфін:  

Фонд держмайна:  

Антимонопольний комітет: Відповідні нормативно-правові 

акти та пропозиції на розгляд Комітету не надходили.   

НАК «Нафтогаз України»:  

ПАТ «Магістральні газопроводи України» 

  Завершити у взаємодії з 

Європейською Комісією 

реалізацію проекту 

"Комплексне дослідження 

підземних сховищ газу в 

Україні" та за його 

результатами забезпечити 

подальшу імплементацію 

рекомендацій  

Міненерговугілля:  ІІ півріччя 

МЕРТ:  

Мінфін:  

Фонд держмайна:  

НКРЕКП:  

Антимонопольний комітет: Відповідні нормативно-правові 

акти та пропозиції на розгляд Комітету не надходили.   

НАК «Нафтогаз України»: 

  Створити умови для Міненерговугілля:  Протягом року 
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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 

МЕРТ:  

Мінфін:  

Фонд держмайна:  

НКРЕКП:  

Антимонопольний комітет: Відповідні нормативно-правові 

акти та пропозиції на розгляд Комітету не надходили.   

  НАК «Нафтогаз України»  

  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 

Співтовариства та Угодою 

про Асоціацію 

Міненерговугілля:  ІІ – IV 

квартали Мінфін:  

МЕРТ:  

Антимонопольний комітет:  

Комітетом розглянуто наступні нормативно-правові акти: 

1.) За результатами розгляду проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про затвердження розміру 

страхового запасу природного газу на 2020 рік", листом 

Комітету від 18.07.2019 №128-29.1/01-9238 Міністерство 

енергетики та вугільної промисловості України було 

повідомлено про його погодження.  

2.) За результатами розгляду проекту постанови НКРЕКП 

«Про затвердження змін до Порядку здійснення 

процедури сертифікації оператора газорозподільної 

системи» листом Комітету від 14.08.2019 № 128-06/01-

10385 НКРЕКП було повідомлено про його погодження.  

3.) За результатами розгляду проекту постанови НКРЕКП 

«Про затвердження Змін до Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу 

природного газу», листом Комітету від 16.08.2019 № 128-

06/01-10505 НКРЕКП було повідомлено про його 
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погодження.. 

НКРЕКП:  

НАК «Нафтогаз України»:  

АТ «Укртрансгаз»: 

  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" 

Міненерговугілля:  IV квартал 

НКРЕКП:  

Мінфін:  

МЕРТ:  

Антимонопольний комітет: Відповідні нормативно-правові акти 

та пропозиції на розгляд Комітету не надходили.   

ДП «НЕК «Укренерго»: 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1.5. Сучасна, конкурентоспроможна наука, інтегрована в світовий науковий простір та Європейський дослідницький 

простір, мінімізація негативного впливу на навколишнє природне середовище 

 

ЦІЛЬ 1.5.2. Забезпечення екологічної безпеки 

 

75. Створення системи 

стимулювання 

використання 

екологічних видів 

палива на транспорті в 

Україні 

 

 

Розробити нормативно-

правові акти щодо 

збільшення частки 

використання екологічних 

видів пального, зокрема 

газового, на транспорті з 

відповідним скороченням 

частки нафтопродуктів 

Міненерговугілля:  Протягом року 

Мінприроди:  

МЕРТ:  

МВС:  

Мінрегіон:  

Мінінфраструктури:  

Мінфін:  

Мінюст:  

Антимонопольний комітет: Відповідні нормативно-правові 

акти та пропозиції на розгляд Комітету не надходили 
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НАК «Нафтогаз України»: 

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 про 

середні установки 

спалювання (2015/2193) 

Міненерговугілля:  Протягом року 

Мінприроди:  

МЕРТ:  

Мінрегіон:  

Мінінфраструктури:  

Мінфін:  

Антимонопольний комітет: Відповідні нормативно-правові 

акти та пропозиції на розгляд Комітету не надходили 

НАК «Нафтогаз України»: 

  Опрацювати можливість 

започаткування проектів із 

скорочення викидів на 

виробничих потужностях з 

метою дотримання 

екологічних вимог  

Міненерговугілля:  Протягом року 

Мінприроди:  

МЕРТ:  

Мінрегіон:  

Мінінфраструктури:  

Мінфін:  

Антимонопольний комітет: Відповідні нормативно-правові 

акти та пропозиції на розгляд Комітету не надходили 

НАК «Нафтогаз України»: 

 

 

 


