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Комітет з питань інтеграції
України з Європейським Союзом
Міністерство енергетики розглянуло звернення Комітету з питань інтеграції
України з Європейським Союзом від 25.11.2020 № 04-20/12-2020/220097 щодо
розгляду проєктів законів України реєстр. № 3657 від 15.06.2020 «Про внесення
змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» та реєстр. № 3657-1
від 23.06.2020 «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної
енергії» (щодо врегулювання проблемних питань на ринку електричної енергії)»
(далі - проєкт Закону України № 3657 та проєкт Закону України № 3657-1) та
повідомляє.
Основною вимогою Закону України «Про ринок електричної енергії» є
забезпечення надійного та безперебійного постачання електричної енергії
споживачам в умовах реформування ринку електричної енергії.
Відповідно до протокольних доручень Прем’єр-міністра України
Д. Шмигаля за результатами засідань Антикризового енергетичного штабу
29.04.2020 та 19.05.2020, безпосередніми учасниками якого є Міненерго,
затверджені заходи, направлені на стабілізацію ситуації на ринку електричної
енергії. Серед нагальних проблемних питань, є удосконалення функціонування
ринку електричної енергії, усунення спотворення ціноутворення та маніпуляцій
на ринку електричної енергії та забезпечення гарантованого постачання
електричної енергії споживачам.
Так, на виконання пункту 9 Протоколу засідання № 2 Антикризового
енергетичного штабу від 19.05.2020 Мінекоенерго розроблено проєкт Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії»,
який 12.05.2020 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України та
зареєстровано у Верховній Раді України від 15.06.2020 за реєстр. № 3657.
Проєктом Закону України № 3657, зокрема, передбачено збільшення частки
реалізації електричної енергії, виробленої атомними станціями, за двосторонніми
договорами; пролонгації терміну виплати інвестиційної складової виробникам,
яким встановлена інвестиційна складова до тарифу на електричну енергію;
надання дозволу гарантованому покупцю здійснювати продаж електричної енергії
за двосторонніми договорами на електронних аукціонах; продовження строку
роботи постачальників універсальних послуг та постачальника «останньої надії»
на ринку електричної енергії, шляхом створення умов для надання додаткового
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часу для належної організації конкурсу з визначення постачальників
універсальних послуг та постачальника «останньої надії».
Враховуючи гостру потребу ОЕС України в додаткових резервах
високоманеврової
генерації
для
забезпечення
балансової
надійності
енергосистеми та необхідності проведення конкурсу на будівництво генеруючої
потужності та виконання заходів з управління попитом найближчим часом, з
метою залучення більшого кола потенційних інвесторів допрацьовано умови
проведення такого конкурсу.
Крім того, для забезпечення стабілізації ситуації на ринку електричної
енергії та забезпечення стабільної роботи енергетичної системи України, а також
створення рівних справедливих умов на ринках електричної енергії, тимчасово
пропонується призупинити імпорт електричної енергії з держав, що не є членами
(сторонами) Європейського Союзу або Енергетичного Співтовариства.
Слід зазначити, що частина норм, які передбачені проєктом Закону України
№ 3657 містяться у вже прийнятому Законі України від 21.07.2020 № 810-IX
«Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов
підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», а
саме:
- подовження строку зобов’язання діючого постачальника «останньої надії»
ще на один рік;
- надання права ДП «Гарантований покупець» здійснювати продаж
електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, за двосторонніми
договорами на електронних аукціонах;
- зменшення обсягу електричної енергії, яка підлягає обов’язковому
продажу на ринку «на добу наперед» ДП НАЕК «Енергоатом»;
- відтермінування на один рік проведення конкурсу з визначення
постачальника універсальних послуг та подовження строку зобов’язання діючих
постачальників універсальних послуг.
Разом з тим, актуальними нормами проєкту Закону України № 3657
залишаються наступні:
- тимчасове призупинення імпорту електричної енергії з країн які не є
членами (сторонами) Європейського союзу або Енергетичного співтовариства.
- вдосконалення конкурсної процедури будівництва нової генеруючої
потужності;
- пролонгація терміну виплати інвестиційної складової виробникам, яким
встановлена інвестиційна складова до тарифу на електричну енергію.
Також повідомляємо, що acquis ЄС, зокрема Директивою 2009/72/ЄС
від 13.07.2009 про спільні правила внутрішнього ринку електроенергії та про
скасування Директиви 2003/54/ЄС та Регламентом (ЄС) № 714/2009 від 13.07.2009
про умови доступу до мережі для транскордонного обміну електроенергією та
скасування Регламенту (ЄС) №1228/2003, передбачено врегулювання питання
імпорту, експорту і транзиту електричної енергії та відсутнє поняття перетоків
електричної енергії. При цьому зазначено, що доступ до пропускної спроможності
з метою імпорту/експорту/транзиту електроенергії повинен надаватися на
недискримінаційній, ринковій та конкурентній основі шляхом проведення
аукціонів.

Слід зазначити, що такі правила поширюються на держави-члени ЄС та
держави-учасниці Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.
Відносини з іншими державами регулюються іншими міжнародними договорами
та умови викладені вище можуть на них не поширюватись. Україна, як член
Енергетичного Співтовариства, має право встановлювати інші правила та критерії
по відношенню до третіх сторін в такій мірі, в якій це не впливає на торгівлю з
державами-членами Співтовариства.
Питання щодо вдосконалення конкурсної процедури будівництва нової
генеруючої потужності та пролонгація терміну виплати інвестиційної складової
виробникам, яким встановлена інвестиційна складова до тарифу на електричну
енергію не належить до сфер, правовідносини в яких регулюються правом
Європейського Союзу (acquis ЄС) та Угодою про асоціацію.
Отже, Міненерго в цілому підтримує проєкт Закону України № 3657, проте
необхідно врахувати законодавчі зміни, які вже реалізовані у Законі України
від 21.07.2020 № 810-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо
удосконалення
умов
підтримки
виробництва електричної енергії з
альтернативних джерел енергії».
Також, Міненерго надає пропозиції до проєкту Закону України реєстр.
№ 3657-1 від 23.06.2020 «Про внесення змін до Закону України «Про ринок
електричної енергії» (щодо врегулювання проблемних питань на ринку
електричної енергії).
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