Експертний висновок
до законопроекту згідно зі статтею 27
Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроекту.
«Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії»,
реєстраційний № 3657 від 15.06.2020, внесений на розгляд Верховної Ради
України Кабінетом Міністрів України.
2. Завдання законопроекту.
Законопроект розроблений з метою врегулювання проблемних питань
діяльності енергетичної галузі, забезпечення надійного та безперервного
постачання електричної енергії, а також стабілізації фінансової ситуації
учасників ринку електричної енергії.
Проектом Закону України передбачається внесення змін до Закону України
«Про ринок електричної енергії», зокрема:
- передбачення надання відмови постачальником «останньої надії» в
укладенні договору на постачання електричної енергії споживачу, який має
заборгованість перед постачальником «останньої надії» за попередні періоди
постачання електричної енергії;
- покладання на оператора системи передачі спеціальних обов’язків із
забезпечення розвитку генеруючих потужностей та виконання заходів з
управління попитом з врахуванням Регулятором в тарифі на передачу
електричної енергії оператору системи передачі витрат на забезпечення
спеціальних обов’язків;
- вилучення з Закону України «Про ринок електричної енергії» норми
щодо заборони продажу та/або постачання електричної енергії, імпортованої з
країни-агресора.
До законопроекту надаються наступні зауваження.
1) Запровадження механізму, що дає право постачальнику «останньої
надії» відмовити в укладенні договору на постачання електричної енергії
споживачу, який має заборгованість перед постачальником «останньої надії» за
попередні періоди постачання електричної енергії, обмежує права споживачів,
які мають заборгованість, на постачання електричної енергії (пункт 4 частини
першої розділу І законопроекту). Тому поняття «постачальник останньої надії»
можливо доповнити нормою «або який відмовився від реструктуризації
заборгованості».
2) Виключення із Закону України «Про ринок електричної енергії» норми
щодо заборони продажу та/або постачання електричної енергії, імпортованої з
країни-агресора, а також права Кабінету Міністрів України скасовувати вказану
заборону не підтримується (частина шоста розділу І та абзац третій пункту 1
частини сьомої розділу І законопроекту).
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3) Відсутні обґрунтування продовження:
на один рік:
- строку набрання чинності частиною другою статті 47 Закону України
«Про ринок електричної енергії» про виконання в повному обсязі суб’єктами
господарювання вимог щодо відокремлення функцій постачання від розподілу
електричної енергії, пов’язаних із забороною володіння корпоративними
правами (абзац другий пункту 1 частини сьомої розділу І законопроекту);
- строку зобов’язання діючих постачальників універсальних послуг
постачати електричну енергію побутовим та малим непобутовим споживачам
(пункту 4 частини сьомої розділу І законопроекту);
- строку проведення конкурсу з вибору постачальників універсальних
послуг (абзац четвертий пункту 5 частини сьомої розділу І законопроекту);
до 31 грудня 2021 року:
- покладення функцій постачальника «останньої надії» на
електропостачальника (електропостачальників) державної форми власності без
застосування положень частини четвертої статті 64 Закону України «Про ринок
електричної енергії» (абзац другий пункту 5 частини сьомої розділу І
законопроекту);
- надання доручення Кабінету Міністрів України забезпечити завершення
виплати величини інвестиційної складової з реалізації проектів, схвалених
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 № 648-р «Про заходи
щодо
реконструкції
та
модернізації
теплоелектростанцій
і
теплоелектроцентралей», виробникам, визначеним в абзаці першому пункту 18
розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» (пункт 6 частини
сьомої розділу І законопроекту).
Відповідно до плану реконструкції та модернізації теплоелектростанцій та
теплоелектроцентралей, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 08.09.2004 № 648-р, Міністерством палива та енергетики України
наказом від 24.05.2006 № 183 затверджено Порядок підготовки та фінансування
проектів з метою реалізації плану реконструкції та модернізації теплових
електростанцій.
Пунктом 4.2 зазначеного Порядку передбачено, що НКРЕКП вносить зміни
до алгоритму розподілу коштів оптового ринку електричної енергії в частині
перерахування коштів інвестиційної складової на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання енергогенеруючої компанії.
Таким чином, питання перерахування коштів інвестиційної складової
належить до компетенції НКРЕКП, а не Кабінету Міністрів України. Тому абзац
третій пункту 18 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії»
необхідно виключити.
4) Обмеження до 31.12.2021 продажу та/або постачання електричної
енергії, що імпортується на територію України з держав, що не є членами
(сторонами) Європейського Союзу або Енергетичного Співтовариства, не
підтримується у зв’язку з тим, що вказані норми не забороняють продаж та/або
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постачання електричної енергії, імпортованої з країни-агресора (пункт 2 частини
сьомої розділу І законопроекту).
3. Оцінка впливу на показники бюджетів.
Реалізація положень законопроекту може мати вплив на видатки
державного бюджету.
4. Вартісна оцінка впливу на показники бюджетів.
Розробником не надано відповідних фінансово-економічних розрахунків
до законопроекту.
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у
відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття.
Реалізація положень законопроекту у поточному бюджетному періоді не
потребує додаткових видатків бюджетів.
6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини.
Законопроект передбачає набрання чинності з дня, наступного за днем
його опублікування.
Проте, відповідно до статті 27 Бюджетного кодексу України закони
України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету
(зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і
приймаються:
не пізніше 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не
раніше початку планового бюджетного періоду;
після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше
початку бюджетного періоду, що настає за плановим.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту.
Законопроект підтримується з доопрацюванням.
Заступник Міністра
фінансів України

Юрій ДРАГАНЧУК

