АСОЦІАЦІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ
ЯДЕРНИЙ ФОРУМ»

UKRAINIAN NUCLEAR
FORUM ASSOCIATION

01032, Україна,
м. Київ, вул. Назарівська, 7Б, офіс 13
Тел./факс: +38 044 234 33 99
E-mail: atomforum@atomforum.org.ua
www.atomforum.org.ua

01032, Ukraine,
Kyiv, 7B, Nazarivska Str., office 13
Tel./fax +38 044 234 33 99
E-mail: atomforum@atomforum.org.ua
www.atomforum.org.ua

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
З метою громадського обговорення 08.07.2015 р. на сайті Міненерговугілля
було розміщено проект Закону України «Про ринок електричної енергії».
Проаналізувавши

Статтю

64

«Спеціальні

обов’язки

для

забезпечення

загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії» та
Статтю 68 «Гарантований покупець»,

Асоціація «УЯФ» вважає за необхідне

публічно висловити свою стурбованість положеннями цих статей, що стосуються
підтримки відновлювальних джерел енергії (ВДЕ).
Відповідно

до

Статті

68,

функції

гарантованого

покупця

«зеленої»

електроенергії можуть бути покладені на будь-якого учасника ринку (крім кінцевого
покупця), включаючи в тому числі і енергогенеруючі компанії. Таким чином
порушується основний принцип конкуренції, оскільки один вид генерації має
примусово викупати товар у іншого, тобто безпосередньо підтримувати свого
конкурента. Це прямий шлях до зниження рівня конкуренції на ринку електроенергії,
що невідворотно призведе до підвищення цін для кінцевого споживача.
У питанні щодо призначення гарантованого покупця Асоціація повністю
підтримує

рекомендацію

Секретаріату

Енергетичного

Співтовариства

щодо

покладення обов’язків гарантованого покупця на постачальні компанії. Цей
підхід дозволить забезпечити досягнення поставлених цілей щодо розвитку ВДЕ без
зайвого впливу на комерційні відносини між конкуруючими суб’єктами ринку
електроенергії.
Також вимушені констатувати, що питання щодо компенсації витрат
гарантованому покупцю законопроектом практично не регулюються. Призначена для
цього Стаття 64 містить тези загально-декларативного характеру, перекладаючи на
уряд та регулятора повноваження щодо прийняття кардинально важливих рішень. На

нашу думку, невизначеність, яка закладена на законодавчому рівні, призведе до
додаткових ризиків, пов’язаних із різним тлумаченням занадто загальних положень.
Наслідком цього може стати викривлення ринкових механізмів, що ставитиме під
загрозу саму концепцію лібералізованого ринку електроенергії.
З огляду на вищенаведене, Асоціація «УЯФ» вважає, що Статті 64 та 68
потребують подальшого доопрацювання, і закликає Міненерговугілля ще раз
розглянути порушені питання, звернувши увагу на рекомендації Секретаріату
Енергетичного Співтовариства та європейську практику.
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