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Вих.№34-22.12.2020 

Від 22.12.2020 

 

 

 

[Щодо проекту постанови 

НКРЕКП «Про затвердження Змін до 

постанови НКРЕКП від 26 квітня 2019 

року № 641»] 

Тарасюку Валерію Володимировичу 

Голові НКРЕКП 

 

 

 

          

 

Шановний Валерій Володимирович! 

 

 Від імені Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА), яке об'єднує 

відомих міжнародних та національних українських інвесторів загальною сумою 

інвестицій у понад 3,5 млрд. євро у сектор відновлюваної енергетики в Україні для 

будівництва понад 2,7 ГВт електростанцій з відновлюваних джерел, використовуючи 

сонце, вітер та біомасу, ми висловлюємо щиру повагу та звертаємось до Вас із наступним. 

В першу чергу, дозвольте подякувати за  можливість взяти участь у відкритому 

обговоренні проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП 

від 26 квітня 2019 року № 641», яке проводилось 14 та 16 грудня 2020 року, а також  

представників  НКРЕКП за організацію та конструктивний розгляд більшості пропозицій, 

що надавались учасниками ринку. 

В той же час залишилось декілька питань, вирішення яких є нагальним для 

виробників з відновлюваних джерел енергії, зокрема: 

 

1. Створення у ДП «Гарантований покупець» дефіциту коштів у розмірі 20% від 

вартості товарної продукції виробників з ВДЕ  

Останніми змінами у Закон України «Про альтернативні джерела енергії» було 

закладено норму про те, що Кабінет Міністрів України передбачає у державному бюджеті 

видатки на фінансову підтримку гарантованого покупця для оплати електричної енергії, 

виробленої з альтернативних джерел, у розмірі не менше 20 відсотків прогнозного 

виробітку товарної продукції електричної енергії з альтернативних джерел на відповідний 

рік. Проте, як відомо, фактичних коштів щодо забезпечення виконання в рамках 

Державного бюджету на 2021 рік не закладено. 

У той же час проектом постанови, яким пропонуються зміни до пункту 12.1 

Порядку купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з 

альтернативних джерел енергії (далі – Порядок),  затверджених постановою НКРЕКП від 

26.04.2019 року № 641, запропоновано зменшити розрахунок вартості послуги із 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел складової, 
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на 20% (тобто на розмір державної підтримки, яка передбачена статтею 8 Закону України 

«Про альтернативні джерела енергії»). 

Запропонована ПрАТ «НЕК «Укренерго» та попередньо підтримана НКРЕКП 

норма є такою, що не відповідає ч. 7 статті 65  Закону України «Про ринок електричної 

енергії» (далі – Закон), яка визначає всі складові, що ураховуються при формуванні 

вартості послуги, яка надається гарантованим покупцем, у відповідному розрахунковому 

періоді, а саме: 

 різниця між вартістю електричної енергії, купленої ним за "зеленим" тарифом з 

урахуванням надбавки до нього, та її вартістю під час продажу на ринку "на добу 

наперед" та внутрішньодобовому ринку та двосторонніми договорами; 

 різниця між вартістю електричної енергії, купленої ним за аукціонною ціною з 

урахуванням надбавки до неї, та її вартістю під час продажу на ринку "на добу 

наперед" та внутрішньодобовому ринку та двосторонніми договорами; 

 витрати, пов’язані із врегулюванням небалансів електричної енергії виробників, 

споживачів, які входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця; 

 витрати, передбачені кошторисом гарантованого покупця на його діяльність; 

 різницю між доходами та витратами, що виникла під час виконання ним 

спеціальних обов’язків, на забезпечення покриття власних витрат на виконання 

спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом та за 

аукціонною ціною або інших спеціальних обов’язків. 

Інших складових розрахунку вартості послуги, що надається гарантованим 

покупцем оператору системи передачі, Закон не передбачає. 

 

Пропозиція: виключити з тексту таке доповнення до проекту Змін у пункті 

12.1Порядку, а саме: «𝑃𝑛 − видатки на фінансову підтримку гарантованого покупця для 

оплати електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел, відповідно до 

бюджетних запитів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, на підставі 

розрахунків, наданих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, у розмірі не менше 20 відсотків прогнозної 

виробітки товарної продукції електричної енергії з альтернативних джерел на відповідний 

рік, тис. грн.»». 

 

2. Визначення терміну «відшкодування» як компенсації без прямого віднесення її до 

товару або послуги унеможливить сплату ПДВ 

Відповідно до частини 11 Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону України «Про ринок електричної енергії» з урахуванням останніх змін, частка 

відшкодування гарантованому покупцю суб’єктами господарювання, які входять до 

складу балансуючої групи гарантованого покупця та здійснюють продаж електричної 
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енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії на об’єктах електроенергетики, 

становить 50% вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця починаючи з 1 

січня 2021 року. 

 Як вбачається із проекту Змін, виробники з ВДЕ повинні відшкодовувати частину 

вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця. У 

поточному часі відсутнє однозначне розуміння податкового статусу зазначеної операції, 

що підтвердили на відкритому обговоренні представники гарантованого покупця та 

виробників з ВДЕ.  

У зв’язку з цим виникає необхідність уточнення статусу зазначеної операції, як 

операції з надання гарантованим покупцем  виробникам з ВДЕ послуги з врегулювання 

небалансів виробників з ВДЕ, для однозначного сприйняття її як такої, що є об’єктом 

оподаткування ПДВ. Це дозволить, у свою чергу, не допустити необхідності компенсації 

можливих збитків гарантованому покупцю та, як наслідок, збільшення тарифу оператора 

системи передачі.  

Пропозиція: компенсація має бути чітко визначена як «послуга», яку Гарантований 

покупець  надає виробникам з ВДЕ з врегулювання їх небалансів  (операція, яка 

обкладається ПДВ), що дозволить обом суб’єктам здійснювати сплату ПДВ. 

Також інформуємо, що ЄУЕА за результатами слухань 16 грудня 2020 року надало 

пропозиції щодо редакції змін до Типового договору купівлі-продажу електричної енергії 

за «зеленим» тарифом. Наші пропозиції повторно додаємо до цього листа. 

 

3. Несвоєчасна оплата врегулювання небалансів може стати підставою для 

виключення виробника з ВДЕ із балансуючої групи гарантованого покупця 

  

Відповідно до запропонованої редакції пункту 10.7 Порядку та п. 7.11 Типового 

договору продавець за «зеленим» тарифом утрачає членство в балансуючій групі 

гарантованого покупця, у разі не оплати в повному обсязі гарантованому покупцю розміру 

частки відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії 

гарантованого покупця». 

Вказаним положенням фактично створено підґрунтя для позбавлення виробників з 

ВДЕ можливості продажу виробленої електричної енергії за «зеленим» тарифом. 

Відповідно до частини 11 Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про ринок електричної енергії»  виробник з ВДЕ має сплачувати вартість свого 

небалансу гарантованому покупцю у разі відхилення фактичних погодинних обсягів 

відпуску електричної енергії такого виробника. В той же час Закон встановлює частку 

відшкодування виробниками з ВДЕ гарантованому покупцю вартості врегулювання 

небалансу гарантованого покупця. Таким чином, виробники з ВДЕ фактично несуть 

відповідальність за результати діяльності гарантованого покупця, та у разі несплати  
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штрафу за не власну похибку в прогнозі може бути фактично виключеним із балансуючої 

групи, що призведе до втрати «зеленого» тарифу, хоча й тимчасової. 

Слід зазначити, що у разі порушення виробником з ВДЕ вимог Закону та Порядку 

щодо сплати вартості врегулювання небалансів, Гарантований покупець відповідно до 

умов Типового договору застосовує пені та штрафні санкції до виробника та у будь-який 

час може звернутись до НКРЕКП зі скаргою щодо невиконання таким виробником вимог 

законодавства, що буде підставою для перевірки його Комісією та застосування заходів 

впливу, у тому числі у вигляді накладення штрафу, зупинення або анулювання ліцензії. 

  

Пропозиція: виключити з п. 10.7 Порядку положення щодо втрати членства в 

балансуючій групі гарантованого покупця, а також виключити п. 7.11 з проєкту змін до 

Типового договору. 

 

Заздалегідь дякуємо за розгляд нашого листа. Ми залишаємось у Вашому 

розпорядженні для надання будь-яких додаткових коментарів та роз'яснень.  

  

 

З повагою, 

Олександра Гуменюк 

Директор  

Європейсько-українського енергетичного агентства 

Вул. Володимирська 61-б, 6 поверх, Київ 01033, Україна  

Тел.: +38 095 607 78 57  

Ел.адреса: oleksandra.gumeniuk@euea-energyagency.org  

http://www.euea-energyagency.org 
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