Голові
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
(НКРЕКП)
Ущаповському К.В.
03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19

20 вересня 2022
Щодо відшкодування частки небалансів
Гарантованого покупця у зв’язку з
Постановою Верховного Суду від 08.09.2022р.
у справі №640/4069/21

Шановний Костянтине Валерійовичу!
Українська асоціація відновлюваної енергетики (УАВЕ), Українська
вітроенергетична асоціація (УВЕА), Європейсько-українське енергетичне
агентство (ЄУЕА), Асоціація сонячної енергетики України (АСЕУ), які
об’єднують понад 90% ринку відновлюваної електроенергетики України,
висловлюють Вам свою глибоку повагу та звертаються з питань відшкодування
частки небалансів Гарантованого покупця з боку виробників ВДЕ, що
виникають у зв’язку з постановою Верховного Суду України від 08.09.2022 у
справі № 640/4069/21.
У відповідній постанові Верховний Суд України, скасовуючи
положення постанови НКРЕКП від 15.01.2021 №46 (щодо нової редакції
пункту 9.3 глави 9 Порядку купівлі гарантованим покупцем електричної
енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії), зробив наступні
висновки:
Гарантований покупець є відповідальним за 1) здійснення продажу
електричної енергії, купленої у виробників, яким встановлено «зелений» тариф
та у виробників, які за результатами аукціону набули право на підтримку, на
ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку, балансуючому ринку та
за двосторонніми договорами та відповідальним за 2) небаланси електричної
енергії виробників, яким встановлено «зелений» тариф та виробників, які за
результатами аукціону набули право на підтримку, та входять до балансуючої

групи гарантованого покупця, які утворюються в результаті відхилення
фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії таких виробників
від погодинних графіків відпуску електричної енергії.
Гарантований покупець самостійно відповідає за свою торгову
діяльність з продажу електричної енергії, придбаної за «зеленим» тарифом, а
оператор системи передачі оплачує гарантованому покупцю послугу із
забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з
альтернативних джерел, яка розраховується з урахуванням різниці між
доходами та витратами, що виникла під час виконання гарантованим покупцем
покладених на нього Кабінетом Міністрів України спеціальних обов`язків для
забезпечення загальносуспільних інтересів, а отже і включає витрати
гарантованого покупця, пов`язані з врегулюванням небалансу електричної
енергії гарантованого покупця.
Виробники ВДЕ не повинні нести відповідальність за торгову
діяльність гарантованого покупця та не повинні мати обов’язку по
відшкодуванню частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії
гарантованого покупця. Відповідальність таких виробників перед
гарантованим покупцем повинна бути в межах фактично понесених
гарантованим покупцем витрат, пов`язаних із врегулюванням небалансів
електричної енергії, які гарантований покупець зазнав у результаті відхилення
фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії від погодинних
графіків відпуску електричної енергії виробників.
НКРЕКП, приймаючи постанову №46 від 15.01.2021, фактично
встановила інші умови для отримання ДП «Гарантований покупець» від
Виробників ВДЕ відшкодування частки вартості врегулювання небалансу
електричної енергії гарантованого покупця ніж ті, що визначені в Законі
№2019-VIII.
Принагідно звертаємо Вашу увагу, що відповідно до частини 5 статті 13
Закону України «Про судоустрій і статус суддів», висновки щодо застосування
норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх
суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності
нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.
В свою чергу, за загальним правилом статті 1162 Цивільного кодексу
майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю
особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода,
завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному
обсязі особою, яка її завдала.
З огляду на це, з метою упорядкування діяльності балансуючої групи
Гарантованого покупця, забезпечення законності діяльності НКРЕКП та
мінімізації шкоди виробникам ВДЕ просимо Вас:
1) забезпечити перегляд формули розрахунку частки вартості
врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця з
урахуванням висновків щодо застосування норм Закону України «Про ринок

електричної енергії», викладених у постанові Верховного Суду України від
08.09.2022 у справі № 640/4069/21;
2) забезпечити відшкодування шкоди, якої зазнали виробники ВДЕ
внаслідок оплати частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії
гарантованого покупця, розрахованої за формулою, передбаченою постановою
НКРЕКП від 15.01.2021 №46, що була визнана постановою Верховного Суду
України від 08.09.2022 у справі № 640/4069/21 протиправною;
Заздалегідь висловлюємо свою подяку за приділений час для розгляду
викладених вище питань, та з огляду на раніше озвучену пропозицію
проводити регулярні робочі зустрічі Регулятора та представників галузі ВДЕ,
просимо Вас, Костянтине Валерійовичу, призначити дату наступної зустрічі із
представниками асоціацій ВДЕ.
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Контактні дані асоціацій:
Асоціація «Українська асоціація відновлюваної енергетики» (УАВЕ)
Адреса: 04070, м. Київ, вул. Волоська 31а, офіс 4
Тел. +380673644667
e-mail: info@uare.com.ua
www.uare.com.ua
Громадська спілка «Українська вітроенергетична асоціація» (УВЕА):
Бізнес-центр «Лаврський»:
вул. Лаврська, 20, оф.316, м. Київ, 01601 Україна
Тел.: +38 050 2232996
e-mail: info@uwea.com.ua,
www.uwea.com.ua
Асоціація «Європейсько-Українське енергетичне агентство» (ЄУЕА):
Адреса: вул. Дорогожицька 3, UNIT City, корпус В9, каб. 5, м. Київ, Україна,
04112
Тел.: +38 095 607 78 57
e-mail: office@euea-energyagency.org
www.euea-energyagency.org
Громадська спілка «Асоціація сонячної енергетики України» (АСЕУ):
Адреса: м. Кив, вул. Олександра Пирогівського, 19/4
380986800780
office@aseu.org.ua
www.aseu.org.ua

