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Шановний Валерію Володимировичу!

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
2,7ГВт електростанцій з відновлюваних джерел, використовуючи сонце, вітер та біомасу, ми
висловлюємо щиру повагу та звертаємось до Вас із наступним.

На своєму сайті Національний регулятор виклав проект постанови «Про затвердження
Методики встановлення граничних цін на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому
ринку та балансуючому ринку та внесення змін до деяких постанов НКРЕКП»
(https://www.nerc.gov.ua/?id=60402) до якого вважаємо за доцільне висловити такі зауваження
загального характеру.

У першу чергу слід зазначити, що цінові обмеження на ринку на добу наперед на
внутрішньодобовому ринку, так звані прайс-кепи, були введені 1 липня 2019 року, а чисельні
значення були встановлені на рівні фактичних цін, що діяли в першій половині 2019 року.
Тому, у 3 кварталі 2020 року цінові обмеження на нічне навантаження склали з 959 до
1229грн./МВт.год.

Наразі Національним Регулятором пропонується визначити, що для кожного більшого
значення використовується ще одне обмеження (базова індикативна ціна) в розмірі
2 173 грн/МВт.год (2048 грн/МВт.год х PPI 19р x PPI20р), а також встановлений мінімальна
межа максимального прайс-кепа на рівні 1229 грн/МВт.год (60% від 2048 грн/МВт.год).
Таким чином, проект Методики надає можливість фіксації низького прайс-кепу безстроково
(наприклад, низькі ціни на 2 квартал 2021 року (1400 грн/МВт.год) можуть продовжити діяти
і протягом 3-4 кварталів).

Європейсько-українським енергетичним агентством неодноразово зверталась увага на
необхідність виконання в повному обсязі положень Меморандуму про взаєморозуміння
щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики в Україні,
пунктом 3 якого зазначено обов’язок держави забезпечити повну та своєчасну поточну
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оплату Гарантованим покупцем виробниками ВДЕ за відпущену ними електричну енергію.
Проте, за умов такого низького рівня ринкових цін та діючого тарифу на передачу
електричної енергії, виконання вказаних вище положень Меморандуму буде складно, адже
державне підприємство «Гарантований покупець» за вказаних умов не зможе отримати
прибуток від продажу електричної енергії за ринковими умовами, а відповідно матиме
дефіцит коштів для розрахунку із виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел.

З метою запобігання негативним наслідкам від прийнятого рішення, звертаємось до
Вас, Валерію Володимировичу, із проханням переглянути пропозицію Національного
Регулятора у проекті Методики та скасувати рішення щодо встановлення прайс-кепів на
торгівлю електричною енергією на ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку.

З повагою,
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