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Міністру енергетики України
Галущенку Г. В.

Щодо Законопроекту «Про внесення змін до
Закону  України  «Про  ринок  електричної
енергії»  щодо  введення  тимчасової
адміністрації  у  разі  загрози  порушення
безпеки постачання електричної енергії»

Шановний Германе Валерійовичу!

Від  імені  Української  вітроенергетичної  асоціації  (УВЕА),  Європейсько-
українського  енергетичного  агентства  (ЄУЕА)  та  Української  асоціації  відновлюваної
енергетики  (УАВЕ),  які  разом  об’єднують  понад  80%  ринку  відновлюваної
електроенергетики  України  та  представляють  міжнародних  і  українських  інвесторів,
висловлюємо Вам свою глибоку повагу та звертаємось до Вас із наступним. 

1  грудня  2021  року  на  сайті  Міністерства  енергетики  України  (Міненерго)  був
опублікований проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ринок
електричної енергії» щодо введення тимчасової адміністрації у разі загрози порушення
безпеки  постачання  електричної  енергії»  (далі  —  «проєкт  Закону»)  для  надання
зауважень та пропозицій.

Як  вбачається  із  пояснювальної  записки  до  проєкту  Закону,  метою  його
розроблення  є  визначення  дієвого  механізму  забезпечення  можливості  введення
тимчасової  адміністрації  до  суб’єктів  господарювання,  які  здійснюють  діяльність  в
енергетичній сфері,  у разі загрози порушення безпеки постачання електричної енергії
та/або порушення суб’єктами ліцензійних вимог провадження господарської діяльності. 

Проте,  проаналізувавши  текст  даного  проєкту  Закону,  експерти  профільних
Асоціацій дійшли висновку, що він матиме негативний вплив на сектор відновлюваної
енергетики, зважаючи на наступні аргументи.

По-перше, проєктом  Закону  пропонується  наділити  Міненерго  невластивими
йому функціями – здійснення заходів впливу на учасників  ринку  електричної  енергії
шляхом  впровадження  тимчасових  адміністрацій  у  разі  порушення  учасником ринку



ліцензійних умов. В той же час слід зазначити, що відповідно до статті 6 Закону України
«Про  ринок  електричної  енергії»  державне  регулювання  ринку  електричної  енергії
здійснює  Регулятор  (НКРЕКП)  у  межах  повноважень,  визначених  цим  Законом  та
іншими  актами  законодавства.  Зокрема,  до  повноважень  НКРЕКП  належить
ліцензування  господарської  діяльності  у  сфері  електроенергетики  і  контроль  за
додержанням  ліцензіатами  ліцензійних  умов  провадження  господарської  діяльності.
Натомість, Міненерго, відповідно до статті  5 Закону України «Про ринок електричної
енергії», має повноваження лише щодо формування та реалізації державної політики.

 Таким чином, на нашу думку, у разі прийняття проєкту Закону буде порушено
базовий принцип, визначений частиною 2 статті 19 Конституції України, відповідно до
якого органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України.   Крім цього, такий підхід не відповідає Директиві
2009/72/ЄС від 13 липня 2009 року щодо загальних правил для внутрішнього ринку
електроенергії та вносить зміни до Директиви  2003/54/ЄС, оскільки регулювання ринку
має  здійснюватись  лише  незалежним  регуляторним  органом  (стаття  35  Директиви
2009/72/ЄС).

По-друге, проєктом Закону пропонується закріпити механізм блокування роботи
учасників  ринку,  адже  тимчасові  адміністрації  будуть  вводитись  на  всі  активи
підприємств, у тому числі на вироблену електричну енергію. У разі введення тимчасової
адміністрації буде відбуватись заборона на відчуження активів, що фактично призведе
до неможливості виконання угод щодо купівлі-продажу електричної енергії, укладених
між виробниками електроенергії  з  відновлюваних джерел енергії  (далі — «ВДЕ»), та
державним підприємством «Гарантований покупець» або з покупцями за двосторонніми
договорами.  Таким  чином,  відсутність  можливості  для  купівлі-продажу  електричної
енергії з ВДЕ може призвести до нестачі електричної енергії в системі, що призведе,
відповідно, до дестабілізації її роботи. Такі наслідки суперечать заявленій меті проєкту
Закону.  

По-третє, положення  проєкту  Закону  за  своєю  суттю  передбачають  фактичне
запровадження механізму передачі об’єктів електроенергетики з приватної у державну
власність  без  будь-якої  компенсації  виробникам  або  інвесторам,  що  суперечить
принципам  побудови  конкурентного  ринку  електроенергії,  Закону  України  «Про
інвестиційну  діяльність»,  Закону  України  «Про  режим  іноземного  інвестування»  та
міжнародним договорам України  про захист  інвестицій,  зокрема Енергетичній  хартії.
Оскільки строк тимчасової адміністрації може бути продовжено на невизначений термін
(до  усунення  на  переконання  Кабінету  міністрів  України  обставин  для  введення
тимчасової  адміністрації),  введення  тимчасової  адміністрації  де-факто  стане
примусовим  вилученням  активів  інвесторів  у  сфері  ВДЕ  та  виробників  з  ВДЕ  без
відповідної  компенсації.  Такі  порушення прав інвесторів  невідворотно призведуть до
подання  відповідними  інвесторами  позовів  щодо  стягнення  значних  збитків  проти
державних  органів  України  та  держави  Україна  як  до  українських  судів,  так  і  до
міжнародних юрисдикційних органів. 

Звертаємо Вашу увагу,  що Закон України  «Про ринок  електричної  енергії»  був
прийнятий  на  виконання  зобов’язань  України  за  Договором  про  заснування
Енергетичного  Співтовариства та  Угодою  про  асоціацію.  Крім  того,  цей  Закон



спрямований  на  імплементацію  Директиви  2009/72/ЄС  про  спільні  правила
внутрішнього ринку електричної енергії.

Директива 2009/27/ЄС містить положення щодо можливих дій у разі порушення
безпеки. Зокрема, відповідно до статті 42 Директиви 2009/72/ЄС, у разі раптової кризи
на енергетичному ринку, держава може тимчасово вжити необхідних захисних заходів.
Такі  заходи  повинні  спричиняти  найменше  можливих  порушень  у  функціонуванні
внутрішнього ринку і не повинні бути ширшими за обсягом, ніж це строго необхідно для
усунення раптових труднощів, що виникли.

Запропоновані  у  проєкті  Закону заходи не відповідають положенням Директиви
2009/27/ЄС, тому прийняття проєкту Закону може призвести до порушення Україною
своїх міжнародних зобов’язань.

Зважаючи  на  вищевикладене,  інвестори  у  сфері  ВДЕ  та  виробники  з  ВДЕ
висловлюють свою стурбованість щодо вказаного проєкту Закону через його можливий
негативний вплив на їх діяльність та діяльність ринку електричної енергії. Саме тому,
звертаємось до Вас із проханням виключити виробників з ВДЕ з під дії запропонованих
проєктом Закону положень і механізмів введення тимчасової адміністрації.

Сподіваємось  на  плідну  співпрацю  та  залишаємось  доступними  для  Вас
у будь-який час! 

З  повагою,

Конеченков А. Є.
Голова Правління УВЕА
Віце-президент WWEA
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www.uwea.com.ua
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