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Вих.№1-13.05.2021

Від 13.05.2021

[Щодо проекту зміни тарифу на послуги
з передачі електроенергії на 2021 рік]

ПрАТ «НЕК «Укренерго»

Голові правління

Кудрицькому В.Д.

01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27

Шановний Володимире Дмитровичу!

Від імені Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА), яке об'єднує
відомих міжнародних та національних українських інвесторів із загальною сумою
інвестицій у понад 3,5 млрд. євро у сектор відновлюваної енергетики в Україні для
будівництва понад 2,7 ГВт електростанцій , використовуючи сонце, вітер та біомасу, ми
висловлюємо щиру повагу та звертаємось до Вас із наступним.

14 травня 2021 року планується відкрите обговорення проекту зміни тарифу на
послуги з передачі електроенергії на 2021 рік, проект структури тарифу з інформаційною
довідкою оприлюднено на офіційному сайті ПрАТ «НЕК «Укренерго»:
https://ua.energy/wp-content/uploads/2021/05/Proekt-zminy-taryfu-na-peredachu-
elektroenergiyi-na-2021-rik-z-informatsijnoyu-dovidkoyu.pdf

Дозвольте подякувати за можливість взяти участь у відкритому обговоренні
проекту зміни тарифу на послуги з передачі електроенергії на 2021 рік.

ЄУЕА ознайомилось зі змістом оприлюднених ПрАТ «НЕК «Укренерго» проекту
структури тарифу та інформаційної довідки до нього та вважає, що прийняття тарифу у
запропонованій редакції призведе до виникнення суттєвих ризиків для виробників з ВДЕ.

Відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, затвердженого постановою від 30.06.2017 № 866 (із змінами), ЄУЕА
надає наступні пропозиції на коментарі.

1. Щодо витрат, пов'язаних з виконанням спеціальних обов'язків для
забезпечення загальносуспільних інтересів, крім приватних домогосподарств

1.1. Оприлюднена ПрАТ «НЕК «Укренерго» інформаційна довідка не містить
обґрунтування, яким чином здійснені розрахунки за цією статтею витрат ПрАТ «НЕК
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«Укренерго», які значення показників враховані при визначенні витрат у розмірі
31 569 233 тис. грн. Тому, просимо Вас оприлюднити відповідні обґрунтування та надати
можливість ознайомлення з ними до проведення відкритого обговорення.

1.2. ЄУЕА, за аналогією з розрахунками, оприлюдненими Регулятором при
затвердженні у грудні 2020 року тарифу на послуги з передачі електричної енергії на 2021
рік, та з використанням даних, оприлюднених Регулятором та Міністерством енергетики
України щодо розвитку ВДЕ в 2021 році, здійснила власні спрощені розрахунки витрат,
пов'язаних з виконанням спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних
інтересів, крім приватних домогосподарств, та вважає за необхідне врахувати наступне.

За даними, оприлюдненими Регулятором 21 квітня 2021 року на Міжнародній
конференції «Вітроенергетичний сектор України: Перехід від «зеленого» тарифу до
ринкових умов»1, середньозважений «зелений» тариф становив 3 894 грн/МВт-год в січні
2021 року, в лютому 2021 року - 4 088 грн/МВт-год, в березні 2021 року - 4 247 грн/МВт-
год, в середньому за перший квартал 2021 року – 4 101 грн/МВт-год. Отже, фактичний
середньозважений «зелений» тариф в 2021 році є вищим за значення, враховане
Регулятором при перегляді тарифу на послуги з передачі електроенергії в березні 2021
року (3 738,6 грн/МВт-год).

Відповідно до оновленого Прогнозного балансу електроенергії об'єднаної
енергетичної системи України на 2021 рік, затвердженого 26 квітня 2021 року
заступником Міністра енергетики України (далі – оновлений Прогнозний баланс на 2021
рік)2, в наступні місяці року очікується значне зростання виробництва електричної енергії
сонячними електростанціями, вартість якої зумовить й зростання середньозваженого
«зеленого» тарифу.

Тому, вважаємо за необхідне врахувати в розрахунках щонайменше значення
фактичного середньозваженого «зеленого» тарифу в першому кварталі 2021 року.
Відповідно, з урахуванням припущень Регулятора щодо прогнозної середньої ціни
продажу ДП «Гарантований покупець» електричної енергії на ринку «на добу наперед»
(РДН), ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку в 2021 році (1 300 грн/МВт-
год) та прогнозованої ціни РДН на 2021 рік (1 400 грн/МВт-год), а також прогнозних
обсягів виробництва електричної енергії з відновлювальних джерел енергії за «зеленим»
тарифом відповідно до оновленого Прогнозного балансу на 2021 рік (11 986 ГВт-год),
сума компенсації різниці між «зеленим» тарифом та ринковою ціною на електричну
енергію становитиме 33 568.3 млн грн.

1.3. ЄУЕА підтримує корегування статті витрат в частині збільшення на суму
видатків, які не враховані у Державному бюджеті України на 2021 рік на фінансову
підтримку ДП «Гарантований покупець» (для оплати електричної енергії, виробленої з

1 https://www.youtube.com/watch?v=i-af7k_ZPAg
2 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245530053
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альтернативних джерел, у розмірі не менше 20 відсотків прогнозного виробітку товарної
продукції електричної енергії з альтернативних джерел на відповідний рік).

2. Щодо витрат, пов'язаних з виконанням спеціальних обов'язків для
забезпечення загальносуспільних інтересів, крім приватних домогосподарств

2.1. Відповідно до інформаційної довідки до проекту структури тарифу
передбачено скорочення витрат на послугу із зменшення навантаження виробником
електричної енергії, який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом або
за аукціонною ціною, на 1 838 876 тис. грн до 629 974 тис. грн. При цьому, не наведено
жодного обґрунтування щодо такого скорочення (ані щодо обсягів можливих обмежень
виробництва електричної енергії СЕС та ВЕС, ані щодо інших припущень, застосованих
для розрахунку вартості послуги із зменшення навантаження).

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», з 1 січня 2021 року
«вартість послуги із зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж
електричної енергії за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною, наданої в результаті
виконання команди оператора системи передачі, дорівнює вартості електричної енергії, не
відпущеної таким виробником за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною».

Згідно інформації, яка опублікована Міністерством енергетики України на
власному офіційному сайті щодо Прогнозного балансу на 2021 рік, затвердженого 04
листопада 2021 року, можливі обмеження виробництва електричної енергії СЕС і ВЕС
становили 1.5 млрд кВт-год3. При затвердженні оновленого Прогнозного балансу на 2021
рік Міністерство енергетики України не представило інформацію про планові обмеження
виробництва електричної енергії СЕС та ВЕС. Тому, враховуючи практику обмежень
виробництва СЕС та ВЕС в березні - травні 2021 року та наявні дані про можливі
обмеження на рівні 1.5 млрд кВт-год, вартість послуги із зменшення в 2021 році
навантаження виробником електричної енергії, який здійснює продаж електричної енергії
за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною, має становити 6 150.9 млн. грн. та,
відповідно, запропоноване ПрАТ «Укренерго» скорочення витрат є необгрунтованим.

2.2. З урахуванням запропонованого ПрАТ «НЕК «Укренерго» скорочення витрат
за цією статтею вважаємо, що при розрахунку тарифу послуги з передачі електричної
енергії не враховані витрати на оплату виробникам з ВДЕ вартості електричної енергії, не
відпущеної у результаті виконання ними в 2019 та 2020 роках команд оператора системи
передачі на зменшення навантаження.

3 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245486936
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16 грудня 2020 року на офіційному сайті ПрАТ «НЕК «Укренерго» опубліковано
інформацію «Щодо компенсації невідпущеної електричної енергії до 01 січня 2020 року
виробниками, які здійснюють продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом»4.

«11.11.2020 року прийнято постанову НКРЕКП № 2084 «Про затвердження Змін до Правил
ринку». Пунктом 2 постанови передбачено, що оператор системи передачі НЕК «УКРЕНЕРГО»
(далі – ОСП) зобов’язаний здійснити компенсацію не відпущеної електричної енергії до
01.01.2020 виробниками, які здійснюють продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом, у
результаті виконання команд ОСП на зменшення навантаження. Розмір не відпущеної
електричної енергії у результаті виконання команд ОСП на зменшення навантаження
розраховується відповідно до додатка 8 до Правил ринку.

У відповідності до пункту 5.10 Правил ринку відшкодування за не відпущену електричну енергію
виробнику електричної енергії, що здійснює продаж за «зеленим» тарифом, або виробнику, який
за результатами аукціону набув право на підтримку (далі – ПГП), передбачається, зокрема, за
рахунок коштів, передбачених у структурі тарифу ОСП на послуги з передачі електричної енергії.

До структури тарифу на послуги з передачі електричної енергії для НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2020
р., затвердженого постановою НКРЕКП від 10.12.2019 № 2668 (зі змінами) та до проекту
структури тарифу на послуги з передачі електричної енергії на 2021 рік опублікованого на сайті
Регулятора не включено витрати для здійснення компенсацій вартості електричної енергії, не
відпущеної ПГП при наданні послуг зі зменшення навантаження попередніх розрахункових
періодів, що унеможливлює їх відшкодування з боку ОСП у 2020 році. Для здійснення відповідних
виплат за ці періоди кошти за надані послуги зі зменшення навантаження мають бути закладені
у тариф на послуги з передачі електричної енергії на 2021 р. відповідно до розрахунків розміру
відшкодування ПГП, що будуть надані останніми для перевірки ОСП на виконання вимог
постанови НКРЕКП від 11.11.2020 №2084.»

Згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел
енергії» від 21 липня 2020 року № 810-IX (пункт 2 Прикінцевих та перехідних положень)
до запровадження з 1 січня 2021 року послуги із зменшення навантаження виробником,
який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною,
вартість електричної енергії, не відпущеної за «зеленим» тарифом або за аукціонною
ціною виробником з ВДЕ у результаті виконання ним команди оператора системи
передачі на зменшення навантаження, відшкодовується такому виробнику оператором
системи передачі.

Оскільки на сьогодні на користь виробників з ВДЕ (і) не здійснено жодного
платежу з оплати вартості електричної енергії, не відпущеної такими виробниками у
результаті виконання ними в період листопад 2019 – грудень 2020 рр. команд оператора
системи передачі на зменшення навантаження, (іі) чинною структурою тарифу ПрАТ

4 https://ua.energy/zagalni-novyny/shhodo-kompensatsiyi-nevidpushhenoyi-elektrychnoyi-energiyi-do-01-sichnya-
2020-roku-vyrobnykamy-yaki-zdijsnyuyut-prodazh-elektrychnoyi-energiyi-za-zelenym-taryfom-u-rezultati-
vykonannya-komand-operato/
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https://ua.energy/zagalni-novyny/shhodo-kompensatsiyi-nevidpushhenoyi-elektrychnoyi-energiyi-do-01-sichnya-2020-roku-vyrobnykamy-yaki-zdijsnyuyut-prodazh-elektrychnoyi-energiyi-za-zelenym-taryfom-u-rezultati-vykonannya-komand-operato/
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«НЕК «Укренерго» на послуги з передачі електричної енергії не передбачено здійснення
таких платежів в 2021 році, вважаємо за необхідне врахувати відповідні витрати при
перегляді тарифу на 2021 рік.

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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