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Стосовно: запровадження hoboï модел! ринку електричшм енерги

Шановний Прем ’ ep-MÍHÍ стре,

Верховна Рада Украши 13 кв1тня 2017 року прийняла Закон "Про ринок електрично'1 

eiiepriï", який набув hhhhoctí 11 червня 2017 року. Закон визначае термши щодо 
кроюв, як i СЛ1Д зробити з метою запровадження коикурентного ринку електрично!' 
eiicpriï з 1 липпя 2019 року. Загалом, гйдписанти дапого листа в1тали прийняття 
Закону, як мехашзму покращення умов для споживачт, запровадження прозоростр 
залученпя ¡нвестицш та 1иноутворення на коикурентнш ochobí.

Сьогодн1, коли до визначеного к1нцевого терм1ну залишилось менше 3 мюящв, ми би 
хот1ли под1литися з Вами нашою стурбован1стю щодо виконання Закону. 
По-перше, залишаеться великий перел ík критичних операд1Йних передумов, яю ще 
мають буги виконан1. По-друге, заходи, як i 1ШЦ1Йовано, чи яю вже розглядаються 
в1дпов1дними органами та М11нстерс1вами в koiitckctí виконання ųiei реформи, як за 
CBOÏM 3MÍCTOM, так i за формою, в1рог1дно, матимуть протилежний вплив на ршень 
коикуренцй' на иовому ринку та, вщповщно, нанесуть шкоду споживачам, в нершу 
чергу — найбтьш вразливим ïx BepCTBaK-i. Останне, деяк1 заходи пе в]дпов1дають 
положенням У годи про Асощащю М1Ж Украшою та GC, та Договору про заенування 
Енергетичното Сшвтовариства. Додаток до цього листа мютить nepejiÍK найб1льш 
нагальних, на нашу думку, проблемних нитань.
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Важливо, щоб yci мшютерства, НКРЕКП та itimi учасники процесу переслщували 
сшльну мету: отворения функцюнуючого конкурентното ринку електроенергп. Таким 
чином, ми просимо Вас якнайшвидше скликати засщання координацшного цеитру для 
тото, щоб здшсиити критичний огляд стану запроваджения iioboï модел1 ринку, 
визначити перешкоди та шляхи ïx подолання.

Γοτοβϊ надавати гпдтримку у цих зусиллях.

3 повагою,

Хюг Мшгареллр

Посол, Голова Представи ицтва Свропсйського Союзу в У Kpami

Янез Копач, Директор,

Секретаршт Енергетичното Сшвтовариства

Жан-EpÍK де Затон, Голова Представництва в У Kpami 

Свропейський швестицшний банк

Матгео Патроне, Ксруючий директор у крашах сх1ДноУ Свропи та Кавказу,, 

Свропейський банк реконструкци та розвитку

Сюзан К. Фрщ, Директор Рет1ональноУ mìcì'i в Украии, 

Агентство США з питань м1жнародного розвитку
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Koiiiï:

пану Олександру Домбровському, В.о. Голови Ком1тету ВерховноУ Ради Украши з 
питань наливно-снергетичного комплексу, ядерноУ полпшки та ядерноУ безпеки

пану Володимиру Клстюиу, Вще-прем’ер-м1шстру Украши

пану 1горю Насалику, Мппстру енергетики та вугшьио'1 промисловост1 Украши

riaHÍ Oiccaiii Маркаровш, MiHiCTpy (1)iiiaHCÍB Украши

nani Океан i Кривснко, Голов1 НагионалвноУ komící'í, що здшсшое державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальпих послуг

ДОДАТОК: Перел1к найбшьш нагальних питань щодо мплементацп Закону "Про 
ринок електричноУ енергп"
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ДОДАТОК - Перелш найбшьш нагальних питань щодо ¡мплементацн Закону 
”Προ ринок електричноУ енергп"

Оптовий ринок

14 березня 2018 року Регулатор прийняв hobi правила ринку, яю мають 
застосовуватись з 1 липня 2019 року. На жаль, вони не мютять необхщних деталей на 
операцшному pÍBHÍ. Зокрема, ще не було визначено правила для проведения аукцюнт 
за двостороннши договорами державних компанш-виробншав електрично!' енергй, 
механ!зм формування щн для двозонно!' модел1 ринку та правила балансуючого та 
допом шного ринку. Закон вимагав, щоб Укренерго та Епергорииок розпочали 
тестування нового ринку у грудш 2018 року. Цей термш не було виконано, i що 
непокоиъ навггь бшьше, це те, що не вщомо чи буде готове необхщне програмне 
забезпечеиия до 1 липня 2019 року, оскшьки ми звернули увагу на cyrreßi затримки ¡з 
розробкою програмното забезпечеиия для функщонування ринку на добу наперед та 
внутршшьодобового ринку (Епергорииок), а також - балансуючого ринку, ринку 
допом1жних послуг та розрахунюв (Укренерго). Щодо останнього, ця затримка 
частково викликана призупиненням платежт з боку Мшютерства енергетики та 
вугшьио!' промисловост! Украши. Окрш цього, для забезпечення роботи оптового 
ринку необх1ДН1 надшш правила комерц1йного обл1ку та фшансових розрахушбв.

Роздр1бнии ринок

Одна Ì3 основних ц1лей реформи ринку елсктрично'1 енергй' полягала у запровадженн1 
прозоросН ц1ноутворення через конкуренти! ринки. Але нещодавш поправки до Закону 
"Про ринок електричноУ енергп", Biieceiii у листопад! 2018 року, а також поточш 
законодавч1 ÍHÍuiaTHBH можуть призвести до зворотного результату: подальше 
регулювання щн зам1еть запровадження конкуренцй' на роздр1бних рииках.

ΟκρίΜ регулювання η,ιη через постачальпикш угйверсальних послуг, органи влади 
розглядають можлшнеть покладання спецшльних обов'язк1в на учасниюв ринку з 
метою збереження цш для окремих icaTeropiñ споживач1В на pÍBHÍ нижчому за 
ринковий. Хоча вразлив! споживач! i потребують захисту, детал1 пов’язаш !з 
епещальними обов’язками, яю нам поки не bíäomí, можуть мати значний вплив на 
функщонування нового ринку електрично!' енергй'. Tai<i положения мають 
грунтуватися на в!дпов!дному аиалш та передбачати 4Ítko встановлену дату 
припииення дй' включно з планом доеягнення р1вня щн, як1 в1дображатимуть витрати, 
та припииення перехресного субсид1ювання, зокрема:

© включати методолог1ю встановлення регульованих u;íh для окремих категорШ 
споживачш та профайли таких споживачш;

© передбачати джерело ф!иансування, яке буде використано для покриття р!зниц1 

М1Ж цим тарифом та тарифом за ушверсальну послугу, беручи до уваги, що одне 
(та головне) джерело надходжень, яке зараз обговорюеться - це Енергоатом.
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Hapenm, необхщно ирийняти р1шення, яю б дали змогу ефективно визначити категорп 
вразливих споживачш у в1Дпов1Дност1 до вимог закоиодавства СС та Енергетичното 
Сшвтовариства.

Заборговашсть

Функщонування ринку електричноУ eHepriï i надал1 призводить до накопичення борпв. 
Це е наслщком поганоУ платшноУ дисциплши низки великих споживачш - державних 
компанш, а також - розбшностей мш розрахунковими иадходженнями та витратами. 
Серед ¡ншого, заборговашсть накопичуеться Енергоринком, розподшьчими компашями 
та постачальником останньоУ надн (Укрштереиерго). В той час як парламентсью 
инщативи спрямоваш на подолання староУ заборгованосп i не передбачають 
покладання за це вщповщальност! на тих, хто таку вщповщальнють мае нести, ми 
закликаемо докласти бшьшс зусиль для того, щоб, у першу чергу, припинити 
накопичення заборгованостй Запровадження спещальних обов’язк1в для окремих 
споживачш, як описано вище, мае здшснюватися у такий cnoci6, щоб запоб1Гти 
накопичеишо майбутнщ борпв.

Оператор системи передач1 електрично*! енергн

Оператор системи передач1 електричноУ енергй' мае критичне значения для 
функц10нування ycieï системи електричноУ eHepriï та забезпсчення безпеки постачання 
в ÍHTepecax споживачш. 1снують зиачш затримки Í3 пщготовкою Укренерго для 
проходження сертиф1кацй' як оператора системи передач1 нав1ть попри те, що кшцевий 
терм1н для завершення piei' процедури, визначений у вщповщносп до зобов’язань 
Украши за Договором про заснування Енергетичного Сшвтовариства, сплив 1 червня 
2017 року. Серед основних иерозв'язаних питань ми маемо зазначити, що Мшютерство 
енергетики i вугшьноУ промисловосп Украши дос1 мае повноваження що до 
фшансового контролю над Укренерго. Також залишаеться нерозв'язаним питания 
що до власносгп/управл1ння активами системи передач1 електричноУ енергй', включно h 
повноважениями що до 1нвестищй в шфраструктуру, яке вимагае внесения 3míh до 
первинного закоиодавства. Слщ якнайшвидше завершити корпоратизац1Ю Укренерго 
яка дуже затягнулася y naci, в1дпов1дно до положень Закоиу як важливий крок для 
забезпечепня належного управл1ння та ефективното функщоиування компашею.

Обмеження щодо 1мпорту та транзиту

Дос1 Д1ють адмннстративш заходи Мййстерства енергетики i вупльиоУ промисловосп 
Украши, як i перешкоджають ¡мпорту та моиополоують транзит електричноУ енергй' Í3 
держав-член1в СС. Це tí питания, яю Рада MinicTpÍB Енергетичното Сп1втовариства 
визначила як порушення норм Договору про заснування Енергетичного 
Сшвтовариства, i звернулась Í3 вимогою щодо Ух виправлення до 1 липня 2019 року. Це 
стосуеться збережения MÍHÍC'1'ерством енергетики i вупльноУ промисловосп УкраУни 
дискрим1нац1ЙноУ монополiï, яка також падае ексклюзивне право щодо транзиту 
електричноУ енергй’ Í3 та до краУн СС единш компанп - Укрн/теренерго. УкраУною так i 
не здшснено необхщних крок i в щодо подолання цих порушень, хоча щ питания мають
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бути Bupiiiiciii як прюритетш з тим, щоб забезпечити виконання Украшою 
мшнародних зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичното 
Сшвтовариства та Угоди про Асоцтщю мЬк Украшою та GC. Це вже несе негативш 
пасшдки для Украши. В першу чергу, через невщповщнють нормам законодавства €С, 
ENTSO-E не прийняло заявку У крей ер го про приеднання до Мехашзму компенсаци 
onepaTopÍB систем передач! електроенерги (ITC) для Бурштинського острову. По-друге, 
рпнення MÍHÍCTepcTBa про монополПацно комерщйного транзиту не дозволяе 
Укренерго ирийняти та виконувати спшьш процедури розподшу пропускних 
спроможностей Í3 сус1днши державами-членами СС.

Вщповщальшсть за реформу i невизначен1сть регулнюрних засад

Виконання Закопу "Про ринок електрично'1 енергй’" вимагае прийняття понад cothí 

ainÍB вгоринного законодавства та регуляторних докумегтв. Проте, схоже, що жоден 
орган влади в Украш1 не зд1йснюе координацно та оцшку ходу реал1зацп реформи, 
забезпечуючи виконання ycix заход!в на належиому pißiii у визначен1 терм1ни. ΟκρίΜ 
цього, протягом останн1х мюящв ми побачили низку закопопроект1в, яю мають за мету 
внесения 3míh до ключових положень д!ючого Закону "Про ринок електрично'1 енергй'", 
що у свою чергу значно шдвшцуе р!вень регуляторно'1 невизначеност!.
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