
РЕАЛЬНІ КРОКИ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ФОРМУВАННЯ МЗНН: 

ВІД МОДЕЛІ ДО РЕАЛЬНОГО НАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВІВ

Секція: «Мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів: 

Міжнародний досвід та українські реалії»



Україна – імпортозалежна країна в частині постачання нафти та нафтопродуктів. Більш,

аніж 80% її потреб задовольняються за допомогою імпортних поставок.

Створення МЗНН для України – один з важливих елементів енергетичної незалежності,

адже передбачає формування мінімальних запасів НП до 90 днів на потреби держави

при виникненні непередбачуваних ситуацій. Як наслідок – автоматичне отримання

такого важливого фактору як час для вирішення всіх питань щодо

диверсифікації/забезпечення країни паливними матеріалами під час форс-мажорних

подій.

Створення МЗНН – один з найважливіших елементів, що упереджуватиме появу

штучних ажіотажів на ринку нафтопродуктів у періоди можливих перебоїв з поставками.

Не зважаючи на те, що модель створення МЗНН може передбачати незначне

підвищення ціни на нафтопродукти – це загалом суттєвий стабілізуючий фактор для

зростання економічного потенціалу країни.

МЕТА СТВОРЕНННЯ МЗНН



Міжнародні зобов’язання України щодо створення МЗНН визначено у таких

документах:

Угода про Асоціацію Україна-ЄС
У статті 338 зазначається, що спільна співпраця включає, зокрема, здійснення енергетичних стратегій та

політики. Україна зобов’язана наблизити законодавчу базу країни до стандартів ЄС протягом певного

періоду:

 Нормативно - правова база України повинна бути приведена у відповідність до положень Угоди

протягом 3 років з моменту набрання чинності цієї Угоди;

 Термін реалізації передбачається протягом 11 років з дати набрання чинності цієї Угоди. Датою

набуття чинності цієї Угоди є 1 вересня 2017 року.

Договір про заснування Енергетичного Співтовариства
З лютого 2011 року Україна є повноправним членом Договору про заснування Енергетичного Співтовариства

(ЕнС). Правова база та зобов'язання, які передбачаються в рамках ЕнС, повинні стати важливою допомогою

для України на шляху реформ, оскільки вона охоплює точну програму законодавчої та регуляторної

реформи, в тому числі у сфері організації ринків, конкуренції, регуляторних принципів та прозорості.

Директива 2009/119/ЕС
Основне зобов’язання відповідно до Директиви передбачає створення рівня Мінімальних запасів, що

дорівнюють 90 діб середньодобового чистого імпорту або 61 добі середньодобового споживання, в

залежності від того, який з показників є вищим.

Додатково 10% запасів також мають підтримуватися в якості технічно недоступних і застосовуватись до всіх

запасів МЗНН, за винятком Спеціальних запасів.

МІЖНАРОДНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ



Відповідно до постанови КМУ №1106 Держрезерв є головним виконавцем у

розробленні:

 Моделі формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів;

 Законопроекту про МЗНН;

 Плану дій введення в обіг екстрених резервів у разі значного порушення постачання

нафти.



 Вже восени 2015 року спільно з експертами Європейського Енергетичного Співтовариства написано

Стратегічний план дій щодо імплементації Директиви 2009/119/ЄС в Україні.

 Наприкінці 2016 року Держрезерв отримав технічну допомогу від ЄК;

 У квітні 2017 року сформовано групу експертів;

 У червні 2017 року створено Робочу групу щодо створення МЗНН.

До складу РГ ввійшли: представники Держрезерву, Комітету з питань паливно-енергетичного

комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки ВРУ, Міністерства енергетики та вугільної

промисловості України, Міністерства оборони України, Урядового офісу з питань європейської та

євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, представники комбінатів, що

формують нафтовий напрям потужностей Держрезерву, УкрНДІ «Ресурс», Всеукраїнської громадської

організації «Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів України», Нафтогазової Асоціації України,

Громадської організації «Діксі Груп», Української Асоціації скрапленого газу LPG (Асоціація УАСГ), ПАТ

«Концерн Галнафтогаз», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укртранснафта», ПАТ «Укртатнафта»,

Торгового дому «Сокар Україна», ТОВ «БНК Україна», Shell Retail Ukraine (ТОВ «Альянс Холдинг»), ТОВ

«Консалтингова група «А-95», ТОВ «Вог Трейд», Державної служби статистики України,

Антимонопольного комітету України.

СТВОРЕНННЯ МЗНН: РЕАЛЬНІ  КРОКИ



 Постійно відбувається процес вивчення міжнародного досвіду.

 У листопаді 2017 року відбулось друге засідання РГ, на якому представлено модель створення МЗНН.

 27 листопада 2017 року Голова Держрезерву України Вадим Мосійчук на 9 Нафтовому форумі

Енергетичного Співтовариства у столиці Сербії Белграді презентував модель формування та

фінансування мінімальних запасів нафти (МЗНН) в Україні. Європейське Енергетичне співтовариство

схвалило модель формування мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів в Україні.

 З травня 2018 року Модель формування МЗНН знаходиться на погодженні Мінекономіки.

 Розроблено Законопроект про МЗНН, розглянуто документ Робочою групою та передано на розгляд до

Енергетичного Співтовариства. Наступний крок – офіційна розсилка зацікавленим органам влади.

 На стадії розробки План дій введення в обіг екстрених резервів у разі значного порушення постачання

нафти.

СТВОРЕНННЯ МЗНН: РЕАЛЬНІ  КРОКИ



МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ МЗНН

За основу взято модель МЗНН Словацької Республіки

Модель визначає рівень та структуру МЗНН в кількісному обсязі, розрахованих відповідно до вимог

Директиви 119.

ДЕРЖЗАПАСИ І ЗАПАСИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ 

СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ (РИНКУ НАФТИ ТА 

НАФТОПРОДУКТІВ) ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ У 

СПІВВІДНОШЕННІ:

СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ СИРОЮ НАФТОЮ ТА 

НАФТОПРОДУКТАМИ У СТРУКТУРІ МЗНН



МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ МЗНН. ОБСЯГ ТА 

ФІНАНСУВАННЯ 

2 МЛН. ТОНН

НАФТОВОГО 

ЕКВІВАЛЕНТУ

90 ДІБ СЕРЕДНЬОДОБОВОГО 

ІМПОРТУ 



ОПЕРАТОР

КМУ

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО 

ОПЕРАТОРА

ЗАКОН «ПРО 
МЗНН»

Формування, зберігання, поновлення та заміна МЗНН здійснюватиметься ОПЕРАТОРОМ –

державною організацією, створеною КМУ.

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ МЗНН. ВІДПОВІДАЛЬНА 

СТРУКТУРА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

Діяльність здійснюватиметься на

підставі та у відповідності із

Законом «Про МЗНН» та

«Положенням про оператора»



Для зберігання нафтопродуктового сегменту МЗНН використовуються резервуари організацій, що

входять до сфери управління Держрезерву

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ МЗНН. ЗБЕРІГАННЯ 

ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ 

НАФТОВОГО СЕГМЕНТУ 

МЗНН В ЯКОСТІ БАЗОВОГО 

ОПЕРАТОРА ВИСТУПАЄ ПАТ 

«УКРТРАНСНАФТА».

ДО КОМБІНАТ 

«АЙСТРА»

ДО КОМБІНАТ 

«РЕКОРД»

ДО КОМБІНАТ 

«ЗІРКА»

ДО КОМБІНАТ 

«ПЛАНЕТА»
ДО КОМБІНАТ 

«ЕСТАФЕТА»

1 МЛН. ТОНН

ІНШІ УЧАСНИКИ  

РИНКУ



Розробка та прийняття Закону України «Про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів» та Планів дій

введення в обіг екстренних і спеціальних резервів у разі значного порушення постачання нафти;

Внесення зміни до Податкового кодексу України, які передбачають відрахування частки акцизного

податку на створення і функціонування МЗНН;

Внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині включення МЗНН;

Внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно відповідальності за

невиконання вимог законодавства про МЗНН;

Приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність до Закону України

«Про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів».

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ МЗНН. 

ЗАКОНОДАВЧЕ ПІДГРУНТЯ



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


