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Пропозиція 
 

Користуючись нагодою, висловлюємо Вам нашу глибоку повагу та направляємо 
пропозицію щодо Проекту Закону про засади функціонування ринку електричної енергії 
України №0916 від 12.12.2012 (надалі – «Проект»). 

 
Відповідно до абзацу другого частини 5 статті 22 Проекту оператором ринку створюється 
балансуюча група, до складу якої можуть входити виключно виробники, які виробляють 
електричну енергію на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні 
джерела енергії. При цьому до альтернативних джерел енергії в цьому випадку Проектом 
чомусь віднесено лише енергію вітру, сонячного випромінювання та гідроенергію, 
вироблену малими гідроелектростанціями. Згідно з абзацом шостим частини 5 статті 22 
Проекту у разі, якщо фактичний обсяг виробництва електричної енергії учасника 
балансуючої групи є  більшим його погодинних заявлених та акцептованих обсягів 
купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед», оператор ринку купує у 
такого учасника балансуючої групи електричну енергію в обсягах такого перевищення  за 
ціною, встановленого такому учаснику «зеленого» тарифу. Натомість,  згідно з абзацом 
першим частини 5 статті 22 Проекту виробник, що не входить до балансуючої групи, 
самостійно несе відповідальність за небаланс виробленої ним електроенергії.  
 
 Ми вважаємо, що Проектом необґрунтовано обмежено перелік альтернативних джерел 
енергії, виробники яких мають право входити до балансуючої групи, і тим самим 
позбавлено їх права продавати енергію, вироблену у більших, ніж заявлені, обсягах за 
ціною, передбаченою «зеленим» тарифом. Відповідно до статті 1 Закону України «Про 
альтернативні джерела енергії» № 555-IV  від 20.02.2003 до альтернативних джерел 
відносяться, зокрема, енергія  біомаси та біогазів. Крім того,  відповідно до статті 17-1 
Закону України «Про електроенергетику» № 575/97 від 16.10.1997 право на «зелений», у 
тому числі законодавчо фіксований мінімальний розмір «зеленого» тарифу, мають, 
зокрема, суб’єкти господарювання, що виробляють електричну енергію з біомаси та  
біогазу.  У Проекті виробники електроенергії, отриманої з зазначених джерел, фактично 
позбавляються права на включення у балансуючу групу. При цьому не вбачається ані 
законодавчих, ані технічних підстав позбавляти таких виробників цього права.  
 
Ми вважаємо, що оскільки біомаса та біогаз  чинним законодавством визначені як 
альтернативні джерела енергії і виробники електроенергії з біомаси та біогазу мають 
право на «зелений» тариф, у тому числі законодавчо фіксований мінімальний розмір 
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«зеленого» тарифу, то обмеження сфери застосування поняття альтернативні джерела 
енергії не є логічним.  Тому ми пропонуємо абзац 2 частини 5 статті 22 Проекту викласти 
у такій редакції:  

Оператором ринку створюється балансуюча група, до складу якої можуть 
входити виключно виробники, які виробляють електричну енергію на об'єктах 
електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії 
(енергії вітру, біомаси, біогазу, сонячного випромінювання, та з використанням 
гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями). Стороною, 
відповідальною за баланс такої балансуючої групи є оператор ринку. Учасники 
такої балансуючої групи не несуть відповідальність за зобов’язаннями сторони, 
відповідальної за баланс цієї балансуючої групи. 
 

Заздалегідь дякуємо за Ваш час, приділений розгляду цієї пропозиції. 
 

З повагою, 

Голова Правління   Г.Г. Гелетуха  
   . 

 
 

Провідний юридичний експерт     М.О. Сисоєв 
 


