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енергетики

Щодо проєкту Закону України «Про
внесення змін до деяких законів
України щодо подовження строку
введення в експлуатацію об’єктів
відновлюваної
енергетики
за
договорами
купівлі-продажу
електричної енергії за «зеленим»
тарифом, укладеними до 31 грудня
2019 року»
Шановні Колеги!
Від імені Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА), яке
об'єднує відомих міжнародних та українських інвесторів із загальною сумою
інвестицій у понад 4.0 млрд. євро у сектор відновлюваної енергетики в Україні,
які були спрямовані на будівництво ВДЕ електростанцій із встановленою
потужністю понад 3.0 ГВт, ми висловлюємо щиру повагу та звертаємось до Вас
із наступним.
10 серпня Міністерство енергетики України опублікувало на своїй
інтернет сторінці для публічного обговорення проєкт Закону України «Про
внесення змін до деяких законів України щодо подовження строку введення в
експлуатацію
об’єктів
відновлюваної
енергетики
за
договорами
купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом, укладеними до 31
грудня 2019 року» (надалі – Проєкт Закону).
Серед членів нашої асоціації є іноземні та українські інвестори, які
знаходились в процесі будівництва електростанцій, що працюють на
відновлюваних джерелах енергії (далі – ВДЕ), на момент початку
повномасштабної агресії з боку Росії 24 лютого 2022 року. Зважаючи на
обставини, продовження реалізації проєктів неможливо до перемоги у війні,
стабілізації ситуації в сфері безпеки та відновлення всіх логістичних ланцюгів.
Слід зазначити, що інвесторами вже витрачені значні кошти (мова йде про
десятки і навіть сотні мільйонів євро), зокрема на аванси за обладнання та
будівельні роботи. Єдиною можливістю запобігти втраті цих коштів лишається
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можливість інвесторам завершити реалізацію інвестиційних проєктів на умовах,
на які вони розраховували у 2022 року до початку вторгнення.
Після аналізу положень запропонованого Проєкту Закону хочемо
висловити свою підтримку даній ініціативі Міністерства та підтримати
необхідність подовження щонайменше на 2 роки відповідних термінів, що
стосуються приєднання до мережі та введення в експлуатацію електростанцій,
що працюють на ВДЕ, будівництво яких планувалось протягом 2022 року.
Проте, у проєкті закону залишається неврегульованим питання
подовження на 2 роки строків по зобов’язаннях суб’єктів господарювання щодо
будівництва та введення в експлуатацію об’єктів електроенергетики, які
будуються відповідно до таких технічних умов. Просимо доповнити проєкт
закону відповідними змінами до частини 4 статті 71 Закону України «Про ринок
електричної енергії», що врегулюють зазначене питання. Зміни до проєкту
закону надаються у додатку до листа.
Заздалегідь дякуємо за розгляд нашого листа. Ми залишаємось у Вашому
розпорядженні для надання будь-яких додаткових коментарів та роз'яснень.

З повагою,
Катерина Полякова
Директор
Європейсько-українського енергетичного агентства
вул. Дорогожицька 3, UNIT City, корпус В9, каб. 5,
м. Київ, Україна, 04112
Тел.: +38 091 331 00 10
Ел.адреса: kpolyakova@euea-energyagency.org
http://www.euea-energyagency.org
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Додаток до листа ЄУЕА
Вих.№1-09.09.2022 від 09.09.2022 р.
ПРОПОЗИЦІЇ

до проєкту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України
щодо подовження строку введення в експлуатацію об’єктів відновлюваної
енергетики за договорами купівлі-продажу електричної енергії за
“зеленим” тарифом, укладеними до 31 грудня 2019 року”
Зміст положення акта законодавства
Зміст відповідного положення проекту акта
Закон України “Про ринок електричної енергії”
Стаття 71. Особливості участі в ринку електричної енергії виробників, що виробляють
електричну енергію з альтернативних джерел енергії
<…>
<…>
4. За бажанням суб’єкта господарювання,
4. За бажанням суб’єкта господарювання,
який має намір продавати за "зеленим" який має намір продавати за "зеленим"
тарифом електричну енергію, вироблену з тарифом електричну енергію, вироблену з
альтернативних
джерел
енергії
(крім альтернативних
джерел
енергії
(крім
доменного та коксівного газів, а з доменного та коксівного газів, а з
використанням гідроенергії - лише мікро-, використанням гідроенергії - лише мікро-,
міні- та малими гідроелектростанціями), міні- та малими гідроелектростанціями),
гарантований покупець зобов’язаний укласти гарантований покупець зобов’язаний укласти
договір купівлі-продажу електричної енергії договір купівлі-продажу електричної енергії за
за "зеленим" тарифом у будь-який час до "зеленим" тарифом у будь-який час до початку
початку будівництва та/або введення в будівництва та/або введення в експлуатацію
експлуатацію
відповідного
об’єкта відповідного об’єкта електроенергетики або
електроенергетики або черги будівництва черги будівництва електричної станції
електричної станції (пускового комплексу) (пускового комплексу) для виробництва
для виробництва електричної енергії з електричної енергії з альтернативних джерел
альтернативних
джерел
енергії
(крім енергії (крім доменного та коксівного газів, а з
доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-,
використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) і
міні- та малими гідроелектростанціями) і встановлення "зеленого" тарифу Регулятором.
встановлення "зеленого" тарифу Регулятором. Договір укладається між гарантованим
Договір укладається між гарантованим покупцем і суб’єктом господарювання
покупцем і суб’єктом господарювання незалежно від наявності інших договорів
незалежно від наявності інших договорів купівлі-продажу електричної енергії за
купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, укладених щодо інших
"зеленим" тарифом, укладених щодо інших об’єктів електроенергетики такого суб’єкта
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об’єктів електроенергетики такого суб’єкта господарювання.
господарювання.
Зазначений суб’єкт господарювання подає
Зазначений
суб’єкт
господарювання гарантованому покупцю заяву довільної
подає гарантованому покупцю заяву довільної форми, до якої додаються:
форми, до якої додаються:
1) копія документа, що посвідчує право
1) копія документа, що посвідчує право власності
чи
користування
земельною
власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію для
ділянкою, або копія договору суперфіцію для будівництва об’єкта електроенергетики для
будівництва об’єкта електроенергетики для виробництва
електричної
енергії
з
виробництва
електричної
енергії
з альтернативних
джерел
енергії
(крім
альтернативних
джерел
енергії
(крім доменного та коксівного газів, а з
доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-,
використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), у
міні- та малими гідроелектростанціями), у тому числі відповідної черги будівництва
тому числі відповідної черги будівництва електричної станції (пускового комплексу);
електричної станції (пускового комплексу);
2) копія зареєстрованої декларації про
2) копія зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт або
початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт щодо
дозволу на виконання будівельних робіт щодо об’єкта електроенергетики для виробництва
об’єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел
електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з
енергії (крім доменного та коксівного газів, а використанням гідроенергії - лише мікро-,
з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями);
міні- та малими гідроелектростанціями);
3) копія укладеного договору про
3) копія укладеного договору про приєднання об’єкта електроенергетики для
приєднання об’єкта електроенергетики для виробництва
електричної
енергії
з
виробництва
електричної
енергії
з альтернативних
джерел
енергії
(крім
альтернативних
джерел
енергії
(крім доменного та коксівного газів, а з
доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-,
використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) до
міні- та малими гідроелектростанціями) до електричних мереж.
електричних мереж.
Підставою для відмови в укладенні
Підставою для відмови в укладенні договору купівлі-продажу електричної енергії
договору купівлі-продажу електричної енергії може
бути
неподання
документів,
може
бути
неподання
документів, передбачених цією частиною, або надання
передбачених цією частиною, або надання суб’єктом господарювання недостовірної
суб’єктом господарювання недостовірної інформації у поданих документах.
інформації у поданих документах.
Договір купівлі-продажу електричної
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Договір купівлі-продажу електричної
енергії
за
"зеленим"
тарифом
між
гарантованим
покупцем
та
суб’єктом
господарювання, який має намір виробляти
електричну енергію з альтернативних джерел
енергії (крім доменного та коксівного газів, а
з використанням гідроенергії - лише мікро-,
міні- та малими гідроелектростанціями),
укладається на підставі типового договору
купівлі-продажу електричної енергії за
"зеленим"
тарифом,
затвердженого
Регулятором після проведення консультацій із
Секретаріатом
Енергетичного
Співтовариства, на строк дії "зеленого"
тарифу, встановленого Законом України "Про
альтернативні джерела енергії".
Договір купівлі-продажу електричної
енергії за "зеленим" тарифом повинен
передбачати
зобов’язання
суб’єкта
господарювання
щодо
будівництва
та
введення
в
експлуатацію
об’єкта
електроенергетики або черги будівництва
електричної станції (пускового комплексу)
протягом двох років з дня укладення договору
- для об’єкта, що виробляє електричну
енергію з енергії сонячного випромінювання,
та протягом трьох років з дня укладення
договору - для об’єкта, що виробляє
електричну
енергію
з
інших
видів
альтернативних джерел енергії.
У разі якщо об’єкт електроенергетики або
черга будівництва електричної станції
(пусковий комплекс), щодо якого укладено
договір купівлі-продажу електричної енергії
за "зеленим" тарифом, не введено в
експлуатацію протягом двох років з дня
укладення зазначеного договору - для об’єкта,
що виробляє електричну енергію з енергії
сонячного випромінювання, та протягом
трьох років з дня укладення договору - для

енергії
за
"зеленим"
тарифом
між
гарантованим
покупцем
та
суб’єктом
господарювання, який має намір виробляти
електричну енергію з альтернативних джерел
енергії (крім доменного та коксівного газів, а з
використанням гідроенергії - лише мікро-,
міні- та малими гідроелектростанціями),
укладається на підставі типового договору
купівлі-продажу електричної енергії за
"зеленим"
тарифом,
затвердженого
Регулятором після проведення консультацій із
Секретаріатом Енергетичного Співтовариства,
на строк дії "зеленого" тарифу, встановленого
Законом України "Про альтернативні джерела
енергії".
Договір купівлі-продажу електричної
енергії за "зеленим" тарифом повинен
передбачати
зобов’язання
суб’єкта
господарювання
щодо
будівництва
та
введення
в
експлуатацію
об’єкта
електроенергетики або черги будівництва
електричної станції (пускового комплексу)
протягом двох років з дня укладення договору
- для об’єкта, що виробляє електричну енергію
з енергії сонячного випромінювання, та
протягом п’яти
років з дня укладення
договору - для об’єкта, що виробляє
електричну
енергію
з
інших
видів
альтернативних джерел енергії.
У разі якщо об’єкт електроенергетики або
черга
будівництва
електричної
станції
(пусковий комплекс), щодо якого укладено
договір купівлі-продажу електричної енергії за
"зеленим" тарифом, не введено в експлуатацію
протягом двох років з дня укладення
зазначеного договору - для об’єкта, що
виробляє електричну енергію з енергії
сонячного випромінювання, та протягом
п’яти років з дня укладення договору - для
об’єкта, що виробляє електричну енергію з
5

об’єкта, що виробляє електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії,
інших видів альтернативних джерел енергії, такий договір припиняється.
такий договір припиняється.
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