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Голові Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних
послуг
Тарасюку В.В.
Шановний Валерію Володимировичу!
У зв’язку з підписанням Президентом України В. Зеленським Закону
України від 15.04.2021 № 1396-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо сертифікації оператора системи передачі» (далі – Закон
1396-ІХ), НКРЕКП отримало повноваження обмежувати доступну пропускну
спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах, у частині
міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами
Енергетичного Співтовариства.
У зв’язку з цим, вважаємо за доцільне зауважити, що орієнтація на імпорт
електричної енергії з країн, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства,
суперечить стратегічним цілям України в сфері енергетики та потенційно
загрожує енергетичній безпеці.
Так, відповідно до Плану заходів щодо синхронізації об'єднаної
енергетичної системи України з об'єднанням енергетичних систем держав членів Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 27.12.2018 № 1097-р, наразі триває процес підготовки до
відокремлення ОЕС України від паралельної роботи з енергосистемами
Російської Федерації та Республіки Білорусь з подальшим приєднанням до
європейської мережі системних операторів передачі електричної енергії
ENTSO-E.
Синхронізація енергосистеми України із мережею ENTSO-E створить
технічні передумови для повноцінної інтеграції ринку електричної енергії
України до загальноєвропейського енергетичного ринку та дозволить посилити
енергетичну незалежність і знизити ризики щодо безпеки постачання
електричної енергії споживачам.
Разом з тим, ключовою вимогою під час приєднання ОЕС України до
ENTSO-E є забезпечення відповідності (достатності) власних генеруючих
потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію.
Залучення в цих умовах імпорту електричної енергії погіршує фінансовоекономічний стан виробників електричної енергії і, відповідно, якість та
повноту виконання затверджених Міненерго графіків ремонтів генеруючого

обладнання електростанцій та теплоелектроцентралей. Також наявність імпорту
електричної енергії негативно впливає на діяльність вугледобувних
підприємств.
Крім того, це негативно впливає на спроможність виробників забезпечити
закупівлю палива в достатніх для сталого проходження осінньо-зимового
періоду обсягах. Як наслідок, зростають ризики порушення безпеки постачання
електричної енергії та операційної безпеки ОЕС України, що ставить під
загрозу майбутню синхронізацію ОЕС України з ENTSO-E.
Враховуючи вищевикладене, Міненерго звертається до НКРЕКП із
проханням скористатись правом, наданим Законом 1396-ІХ, та заборонити
імпорт електричної енергії з країн, які не є сторонами Енергетичного
Співтовариства (Російської Федерації та Республіки Білорусь), прийнявши
відповідне рішення згідно з положеннями Закону України від 15.04.2021
№ 1396-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
сертифікації оператора системи передачі».
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