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№   125-1/2     16.01.2014 

 

 

Народному депутату України 

 

Щодо проекту Закону реєстр. № 0054 від 7.11.2013  

 

Про ратифікацію Гарантійної угоди (Україна: Комплексна (Зведена) програма 

підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій) між Україною 

та ЄБРР 

 

Шановний народний депутате, 

 

Керівництво Всеукраїнської громадської організації „Національний 

екологічний центр України” (НЕЦУ, реєстраційне свідоцтво №125, видане 

Міністерством юстиції України 30 серпня 1991 р.) звертається до Вас із 

додатковою інформацією стосовно ратифікації Гарантійної угоди (Україна: 

Комплексна (Зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків 

атомних електростанцій) між Україною та Європейським банком реконструкції 

та розвитку (ЄБРР).   

 

Гарантійна Угода (Україна: Комплексна (Зведена) програма підвищення рівня 

безпеки енергоблоків атомних електростанцій) між Україною та ЄБРР щодо 

надання НАЕК «Енергоатом» кредиту ЄБРР у розмірі 300 мільйонів євро 

під державні гарантії була підписана 25 березня 2013 року міністром 

енергетики та вугільної промисловості України Е. Ставицьким та директором 

представництва ЄБРР в Україні Андреа Куусвеком. Гарантом по даній Угоді 

виступає Україна, уповноваженим представником Гаранта є Міністр фінансів 

України.  

 

6 листопада 2013 року до Верховної Ради України було подано проект Закону 

№ 0054 про ратифікацію даної Гарантійної Угоди у відповідності до статті 93 

Конституції України та статті 9 Закону України "Про міжнародні договори 

України".    

      



Використано папір з вторинної сировини 

 

Звертаємо Вашу увагу, що супровідні документи щодо проекту Закону № 0054 

не містять усієї важливої інформації стосовно передбачуваної кредитної позики 

ЄБРР. Зокрема, це стосується відсутності інформації про фінансове підґрунтя 

проекту, під який виділяється кредит, і повернення якого гарантується 

державою.  

Згідно тексту Гарантійної Угоди, Гарант, між іншим, повинен:  

(хіv) забезпечити, щоб НКРЕ в будь-який час підтримувала тарифи 

Позичальника на рівні, достатньому, щоб Позичальник міг своєчасно 

виконувати всі свої зобов'язання за Угодою про надання позики та 

дотримуватися фінансових зобов'язань за Угодою про надання позики, у будь-

якому випадку, без звернення за допомогою з державного бюджету;  

Проте, у супровідних документах відсутнє визначення «достатнього рівня» 

тарифу.    

 

Як ми розуміємо, фінансове обґрунтування проекту базується на прогнозі, що 

тариф на відпуск електроенергії НАЕК «Енергоатом» буде складати 42,6 

коп./кВт*год. уже у 2013 році,  46,2 коп./кВт*год. у 2014,  і 54,4 4 коп./кВт*год. 

у 2020. Саме такий рівень тарифу є необхідним для гарантування успішного 

виконання проекту та вчасного повернення позики.  Проте, станом на кінець 

2013 року, тариф НАЕК «Енергоатом» складає 22,2 коп./кВт*год. Фактично 

Уряд обіцяє кредитору вдвічі підняти тариф для НАЕК «Енергоатом» 

впродовж 2013-2014 років.   
 

Пропонуємо депутатам Верховної Ради України, перш ніж голосувати за проект 

Закону № 0054, винести на обговорення та отримати відповіді від 

компетентних органів виконавчої влади на наступні питання: 

 

1.   Яким є узгоджений з ЄБРР рівень тарифу для НАЕК «Енергоатом», 

достатній для виконання усіх зобов’язань за Угодою з ЄБРР?  Як і ким 

цей рівень було розраховано, а також ким погоджено з боку України?    

 

2.   Як  підвищення тарифу для НАЕК «Енергоатом» вплине на відпускну 

ціну на електроенергію для кінцевих споживачів -  промислових та 

побутових?  Якими є прогнозовані рівні зміни цієї ціни для різних 

категорій споживачів протягом 2014-2020?   

 

      



Використано папір з вторинної сировини 

4.  Зважаючи на те, що підвищення тарифу для НАЕК «Енергоатом» тягне за 

собою підвищення вартості електроенергії для кінцевого споживача або 

зниження тарифу для інших виробників електроенергії, яким чином Уряд та 

НКРЕ планують реалізувати положення  (хіv)  Гарантійної Угоди з ЄБРР і в 

які строки?  

 

Також, фінансове підґрунтя проекту базується на прогнозі, що встановлена 

потужність АЕС залишатиметься незмінною і що обсяги відпуску 

електроенергії НАЕК «Енергоатом» падати не будуть. Разом з тим, до 2020 

року закінчується проектний строк дії дев’яти енергоблоків АЕС і частина 

енергоблоків можуть бути виведені з експлуатації. Рішення про можливість  

роботи енергоблоків АЕС у понадпроектний термін приймається 

Держатомрегулювання України зважаючи на можливість їх безпечної роботи та 

відповідність блоків нормам ядерної та радіаційної безпеки. Тобто, прийняття 

Україною фінансових зобов’язань за цим кредитом ЄБРР створить додатковий 

тиск на Держатомрегулювання України щодо прийняття ним позитивних 

рішень про можливість роботи енергоблоків АЕС у понадпроектний термін. 

Міркування ядерної безпеки можуть бути відсунуті на другий план через 

необхідність виконання зобов’язань за Гарантійною Угодою.     

 

5.   Як Уряд України забезпечуватиме неупередженість 

Держатомрегулювання України при прийнятті рішення щодо можливості 

роботи енергоблоків АЕС у понадпроектний термін у разі прийняття 

Україною зобов’язань за Гарантійною Угодою з ЄБРР? 

 

6.   Яким чином Уряд планує забезпечити дотримання зобов’язань за 

Гарантійною Угодою з ЄБРР у разі, якщо один з атомних енергоблоків із 

міркувань безпеки буде зупинено після досягнення ним кінця проектного 

терміну експлуатації?   

 

Ми вважаємо, що до з’ясування вищезазначених питань, Верховна Рада 

України не повинна приймати рішення про ратифікацію Гарантійної Угоди 

(Україна: Комплексна (Зведена) програма підвищення рівня безпеки 

енергоблоків атомних електростанцій) між Україною та ЄБРР.   

 

 

З повагою,               

                                                                            

Виконавчий директор  

Національного екологічного центру України                             Юрій Урбанський 

 

Вик. Головко Ірина (044) 353 7842 

 


