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ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
10.12.2015 р. на сайті Міненерговугілля було розміщено останню версію
проекту Закону України «Про ринок електричної енергії», яку міністерство направило
до Кабінету Міністрів України.
Аналіз розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» показує, що у
результаті внесення змін до законопроекту, яке відбулося вже після завершення
громадського обговорення, у текст закладений антиринковий механізм підтримки
«зеленої» генерації за рахунок атомної та гідроенергетики. Таким чином
порушується основний принцип конкуренції, оскільки один вид генерації має
підтримувати свого конкурента. Це прямий шлях до зниження рівня конкуренції
на ринку електроенергії, що невідворотно призведе до підвищення цін для
кінцевого споживача.
Таку позицію Асоціація оприлюднила у своєму відкритому листі ще 6 серпня
ц.р. під час громадського обговорення зазначеного законопроекту і тоді ця позиція
була врахована. Вважаємо, що внесення суттєвих змін до проекту нормативноправового акту без громадського обговорення є лише імітацією проведення
консультацій з громадськістю, оскільки на затвердження фактично подається
інший документ, а не той, який обговорювався.
Повертаючись до порушеного питання, Асоціація «УЯФ» висловлює
стурбованість у зв’язку з тим, що у разі прийняття запропонованого законопроекту
атомна енергетика може стикнутися із значними ризиками бути витісненою з
лібералізованого ринку електроенергії. Це може відбутися через закладений у
законопроекті механізм, за яким значна частина її продукції буде продаватися поза
ринком гарантованому покупцю. Вважаємо, що обов’язкова реалізація частки
електроенергії за регульованими тарифами для підтримки «зеленої енергетики», яка
покладається виключно на атомну та гідро- генерації, є дискримінаційною нормою.
На нашу думку, є достатньо вагомі підстави для розгляду цієї норми у контексті
Ст. 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції» щодо
антиконкурентних дій органів влади, до яких відносяться «прийняття будь-яких
актів, рішень, наказів, розпоряджень, постанов тощо», «які призвели або можуть
призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції».
Підкреслюємо, що атомна та гідроенергетика є низьковуглецевими
технологіями, які не призводять до викиду парникових газів так само, як і
відновлювальні джерела енергії (ВДЕ). Проблема зміни клімату є викликом для
всього людства і для її вирішення мають застосовуватись всі наявні низьковуглецеві
ресурси, включаючи як традиційні, так і ВДЕ, які ще знаходяться на стадії свого

становлення. Тільки що завершилась конференція зі зміни клімату в Парижі і на тлі
нової глобальної кліматичної угоди дискримінація будь-якої низьковуглецевої
технології виглядає негативним чинником, що ускладнює боротьбу зі зміною
клімату на планеті.
З огляду на вищенаведене, Асоціація «УЯФ» вважає, що розділ XVII
«Прикінцеві та перехідні положення» має бути представлений у тій редакції, яка була
доопрацьована за результатами громадського обговорення та розглянута 21 вересня
на засіданні робочої групи, що була створена відповідно до наказу Міненерговугілля
від 24.03.2015р. №175 «Про затвердження технічної робочої групи з консультацій із
Секретаріатом Енергетичного Співтовариства щодо внесення змін до Закону України
«Про ринок електричної енергії України».
Асоціація «УЯФ», як інститут громадянського суспільства, і в подальшому
буде докладати зусилля в тому, щоб не відбулось прийняття закону у редакції з
явними ознаками дискримінації та антиринкової направленості.
Вважаємо, що добросовісна конкуренція в умовах недискримінаційного ринку
є головним чинником, що забезпечить найнижчі ціни на електроенергію для
населення та промисловості. Це відповідатиме корінним інтересам всього
суспільства, піде на користь українській економіці і сприятиме сталому розвитку
атомної галузі.
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