ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною та Європейським
інвестиційним банком (Проект «Програма підвищення надійності підстанцій»)»
1.

Резюме

Проект Закону України «Про ратифікацію Гарантійної угоди між
Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Програма
підвищення надійності підстанцій») (далі – проект Закону України) розроблено
з метою створення правових підстав для використання позики Європейського
інвестиційного банку (далі – ЄІБ) на фінансування інвестиційного Проекту
«Програма підвищення надійності підстанцій» у сумі 136 млн євро.
2.

Проблема, яка потребує розв’язання

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 605-р
схвалено Енергетичну стратегію України на період до 2035 року «Безпека,
енергоефективність, конкурентоспроможність», якою окреслено стратегічні
орієнтири розвитку паливно-енергетичного комплексу України на період до
2035 року. Енергетична стратегія орієнтує паливно-енергетичний комплекс на
роботу в умовах нового ринкового середовища та інтеграцію української
енергосистеми з енергосистемою Європи, що безпосередньо впливає на
обґрунтування вибору об’єктів для реконструкції або нового будівництва в
енергетичній сфері.
Модернізація наявної енергетичної інфраструктури, а також посилення
надійності та якості енергозабезпечення є одними з пріоритетних завдань для
забезпечення енергетичної безпеки держави. Водночас, реалізація заходів з
модернізації існуючої енергетичної інфраструктури потребує значних
фінансових ресурсів.
З метою формування системного бачення реалізації проектів, необхідних
для досягнення технічного рівня можливості інтеграції з енергосистемою
Європи та забезпечення цілісності ОЕС України, НЕК «Укренерго» розроблено
і затверджено Концепцію комплексної програми автоматизації підстанцій (далі
– Концепція), яку розглянуто Міненерговугілля України та 18.01.2018
погоджено Міністром енергетики та вугільної промисловості України.
Концепцією передбачено поетапну реконструкцію усіх підстанцій НЕК
«Укренерго» шляхом реалізації чотирьох інвестиційних проектів на період
2019 – 2021 років, одним з яких є Проект «Програма підвищення надійності
підстанцій».
У рамках Проекту «Програма підвищення надійності підстанцій»
передбачається здійснити реконструкцію 11-ти підстанцій напругою 330 кВ та
однієї підстанції напругою 750 кВ Дніпровської електроенергетичної системи з
впровадженням на підстанціях автоматизованих систем керування
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технологічними процесами для досягнення технічного рівня можливості
інтеграції української енергосистеми з енергосистемою Європи та забезпечення
цілісності ОЕС України.
Метою Гарантійної угоди є отримання позики від ЄІБ у сумі 136 млн євро
для фінансування Проекту «Програма підвищення надійності підстанцій».
Гарантійна угода між Україною та ЄІБ визначає забезпечення платіжних
зобов'язань за Фінансовою угодою (Програма підвищення надійності
підстанцій) між ЄІБ та НЕК «Укренерго» державною гарантією.
Фінансова угода між ЄІБ та ДП «НЕК «Укренерго», правонаступником
якого є НЕК «Укренерго», встановлює основні умови надання позики та
виконання Проекту «Програма підвищення надійності підстанцій».
Згідно з повноваженнями, наданими розпорядженням Президента
України від 24.05.2018 № 82/2018-рп «Про делегацію України для участі у
переговорах з Європейським інвестиційним банком щодо укладення
Гарантійної угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком
(Проект «Програма підвищення надійності підстанцій»), 24.05.2018 у
м. Брюссель Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України Климпуш-Цинцадзе І.О. підписано Гарантійну угоду між
Україною та ЄІБ (Проект «Програма підвищення надійності підстанцій»).
З метою ратифікації зазначеної Гарантійної Угоди у встановленому
законодавством порядку підготовлено та погоджено із заінтересованими
суб’єктами проект Закону України, Мін’юстом проведено правову експертизу
проекту Закону України та погоджено без зауважень (висновок Мінюсту
від 14 травня 2020 року додається).
3.

Суть проекту акта

Проектом Закону України пропонується ратифікувати Гарантійну угоду
між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Програма
підвищення надійності підстанцій») з метою виконання внутрішньодержавної
процедури щодо надання згоди на її обов’язковість.
Окрім цього, проектом Закону України встановлюється дата набрання
чинності зазначеною Гарантійною угодою.
4.

Вплив на бюджет

Прийняття Закону України
Державного бюджету України.
5.

не потребує

додаткових

видатків

з

Позиція заінтересованих сторін

Проект Закону України не потребує проведення консультацій із
заінтересованими сторонами.
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Проект Закону України не стосується питань функціонування місцевого
самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, соціально-трудової
сфери, а також сфери наукової та науково-технічної діяльності.
6.

Прогноз впливу

Реалізація проекту Закону України не матиме регуляторного впливу, а
також впливу на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів
господарювання, громадян і держави, розвиток регіонів, ринок праці,
громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище та інші
сфери суспільних відносин.
Проект Закону України сприятиме залученню позики від ЄІБ для
реалізації інвестиційного Проекту «Програма підвищення надійності
підстанцій» у сумі 136 млн євро.
7.

Позиція заінтересованих органів

НЕК «Укренерго», яке визначено відповідальним виконавцем Проекту
«Програма підвищення надійності підстанцій» (наказ Міністерства фінансів
України від 17.04.2019 № 156 «Про внесення зміни до наказу Міністерства
фінансів від 05 травня 2018 року № 486» та наказ Міністерства фінансів
України від 29.07.2019 № 321 «Деякі питання створення приватного
акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго»), а
також за дорученням Міністерства фінансів України від 08.10.2019
№ 19030-08/19-7/25028, було направлено проект Закону України на розгляд
Міністерству фінансів України, Міністерству розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України, Міністерству закордонних справ України та
Міністерству юстиції України.
Проект Закону України погоджено без зауважень Міністерством фінансів
України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерством
юстиції України.
8.

Ризики та обмеження

У проекті Закону України відсутні положення, які порушують принцип
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Реалізація
положень проекту Закону України не впливатиме на представників обох статей.
У проекті Закону України відсутні правила і процедури, які можуть
містити ризики вчинення корупційних правопорушень.
У проекті Закону України відсутні положення, які містять ознаки
дискримінації.
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9.

Підстава розроблення проекту акта

Проект Закону України розроблено на виконання вимог статті 9 Закону
України «Про міжнародні договори України», пункту 22 Порядку підготовки,
реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів
економічного і соціального розвитку України, що підтримуються
міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 70.

В.о. голови правління
НЕК «Укренерго»

«____» _______________ 2020 р.

В.Кудрицький

