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[Щодо
зареєстрованого
Законопроекту № 2543 від 06 грудня
2019]
Шановні колеги,
Європейсько-українське енергетичне агентство (ЄУЕА) - галузева асоціація, яка з 2009 року об’єднує
інвесторів з Бельгії, Великобританії, Іспанії, Норвегії, США, Туреччини, України, Швейцарії, та інших
країн, які реалізують в Україні проекти з відновлюваної енергетики. Члени ЄУЕА мають понад 2.1 ГВт
потужностей електростанцій, що генерують електричну енергію з відновлюваних джерел, які вже
введені в експлуатацію, 0.6 ГВт в стадії будівництва і близько 2.5 ГВт потужностей проектів ВДЕ, що
мають вже підписані попередні договори купівлі продажу електричної енергії (Pre-PPA).
Від імені членів, ЄУЕА хотіла б висловити підтримку проекту Законопроекту №2543 «Про внесення змін
до деяких законів України щодо покращення інвестиційного клімату в секторі відновлюваної
енергетики», що зареєстровано у ВРУ 6 грудня 2019 року.
Наша підтримка законопроекту №2543 базується на наступному:
1.
Запропонована схема реструктуризації «зеленого» тарифу (ЗТ) має добровільний характер,
тобто до ВДЕ електростанцій, які вирішили залишитися на старій схемі підтримки, не застосовуються
жодні санкції. Цей принцип узгоджується з численними публічними заявами Президента України та
Прем'єр-Міністра України протягом останніх місяців про те, що ретроспективних змін до законодавства
не буде, і будь-яке рішення слід шукати в діалозі з інвесторами.
2.
Параметри реструктуризації «зеленого» тарифу (% зменшення ЗТ, строк тривалості договору
купівлі-продажу електроенергії після реструктуризації, запропоновані покращення регуляторних
норм) загалом відповідають пропозиціям, висловлених багатьма членами ЄУЕА у своїх попередніх
окремих листах, надісланих Президенту та Уряду, таким чином, збільшуючи ймовірність того, що
значна частина учасників ринку приєднається до цієї схеми реструктуризації.
3.
Наявність стабілізаційної оговорки є позитивним фактором, який підвищить довіру інвесторів
до запропонованої реструктуризації ЗТ.
4.
Виходячи з наших оцінок, щорічна економія ДП «Гарантований покупець» в результаті
реструктуризації ЗТ, запропонованого згідно із Законопроектом №2543, може досягти до 2.5 млрд. грн
на рік.

Користуючись цією можливістю, ми просимо Вашої підтримки для забезпечення стабільної роботи PSO
механізму, пов’язаного з виконанням ДП «Гарантований покупець» своїх зобов’язань перед
електростанціями, які генерують електричну енергію з відновлюваних джерел. Ми відмітили
позитивну новину про те, що Міністерство енергетики та захисту довкілля ініціювало процес зняття
спеціальних обов’язків щодо компенсації мережевих втрат із зобов’язань ДП «Гарантований
покупець». У той же час, зменшення частки проданої електроенергії Енергоатомом Гарантованому
покупцю з 90% до 85% на підставі закону, прийнятого минулого тижня, та заплановане затвердження
тарифу на передачу електроенергії ОСП на 2020 рік на рівні, що не передбачає повного відшкодування
компенсації для ВДЕ, матимуть негативний вплив на грошові потоки Гарантованого покупця. Нові
джерела фінансування Гарантованого покупця та покладених на нього спеціальних обов’язків повинні
бути відкриті для досягнення довгострокової стабільності в секторі ВДЕ.
ЄУЕА, як асоціація, що об'єднує провідних інвесторів у галузі відновлюваної енергетики, готова брати
участь у робочих групах та нарадах щодо проекту Законопроекту №2543, щоб домовитись про
ефективні умови для добровільної реструктуризації ЗТ та усунути ризик ретроспективних змін до
регуляторного середовища ВДЕ й запобігти виникненню суперечок між інвесторами та Україною.
У Додатку до цього листа надаються окремі пропозиції до проекту Закону №2543, висловлені
членами ЄУЕА на індивідуальній основі.
У разі виникнення будь-яких питань звертайтесь будь ласка до Олександри Гуменюк, Директора ЄУЕА:
моб. +38 095 607 78 57, e-mail: oleksandra.gumeniuk@euea-energyagency.org.
З повагою,
Матс Лундін,
Голова Ради
Європейсько-українського енергетичного агентства

Додаток
Додаткові зауваження / коментарі до проекту Закону №2543 від членів ЄУЕА
Voltage Group та Indian Solar загалом підтримують проект закону № 2543, зазначаючи, що дата
введення в експлуатацію для сонячних електростанцій повинна бути не 01 квітня 2020 року, а кінець
липня 2020 року, щоб дозволити розробникам та інвесторам завершити свої проекти, які вже тривають.
Avenston для проектів СЕС потужністю нижче 1 МВт не підтримує жодних змін ЗТ та будь-якої
реструктуризації. Також Avenston пропонує, щоб дата введення в експлуатацію для СЕС припадала на
кінець 2020 року.

