Вих.№1-29.11.2021

Голові НКРЕКП
Пану Тарасюку В.В.

Від 29 листопада 2021 року

Копія:
Міністру енергетики України
Пану Галущенко Г.В.
Міністру фінансів України
Пану Марченко С.М.
Постійному представнику Міжнародного
валютного фонду в Україні
Пану Ваграму Степаняну
Регіональному директору Світового банку у
справах країн Східної Європи (Білорусь, Молдова
та Україна)
Доктору Арупу Банерджі
Керуючому директору Європейського банку
реконструкції та розвитку у країнах Східної
Європи та Кавказу
Пану Маттео Патроне
Голові Центру вирішення спорів та переговорів
Секретаріату Енергетичного Співтовариства
Пану Дірку Бушле
Послу ЄС, голові Представництва ЄС в Україні
Пану Матті Маасікас
[Щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про
встановлення тарифу на послуги з передачі
електричної енергії НЕК «Укренерго» на 2022
рік»]
Шановний Валерію Володимировичу!
Від імені Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА), яке об'єднує провідних
міжнародних та українських інвесторів із загальною сумою інвестицій в обсязі понад 3.5 млрд євро
у сектор відновлюваної енергетики в Україні, що були використані для будівництва електростанцій,
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які працюють з використанням енергії сонця, вітру та біомаси, з глибокою повагою, ми звертаємось
до Вас із наступним.
1 грудня 2021 року на засіданні НКРЕКП планується затвердження постанови щодо встановлення
тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК «Укренерго» на 2022 рік. Проект постанови
разом
з
обґрунтуванням
оприлюднено
на
офіційному
веб-сайті
НКРЕКП:
https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2021/gruden/01.12.2021/p14_01-12-21.pdf.
Розглянувши опубліковані матеріали, ми хочемо зробити наступні коментарі:
1. НКРЕКП, на жаль, проігнорувало коментарі та пропозиції, які були надіслані ЄУЕА листом від
15 листопада 2021 року, а також висловлені під час публічного обговорення тарифу, яке
відбулося 24 листопада 2021 року. Зокрема, це стосується неповного фінансування витрат
«із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних
джерел, крім приватних домогосподарств» у тарифі. Згідно наших розрахунків різниця між
відповідними витратами згідно оцінки Укренерго та витратами, які планує погодити НКРЕКП,
становить біля 20 млрд. грн. Таким чином, Регулятором закладається значний плановий
дефіцит по розрахунках між ДП «Гарантований покупець» та виробниками електричної
енергії з ВДЕ, що працюють по зеленому тарифу, у 2022 році.
2. При цьому ми бачимо, що НКРЕКП продовжує ігнорувати механізм фінансування діяльності
ДП «Гарантований покупець», передбачений частиною 7 статті 65 Закону України «Про
ринок електричної енергії», та не забезпечує повне фінансування послуги із забезпечення
збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел за рахунок
тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК «Укренерго».
3. Зокрема, НКРЕКП було зменшено розмір компенсації для виробників електричної енергії з
ВДЕ на «видатки, передбачені у державному бюджеті на фінансову підтримку ДП
«Гарантований покупець» для оплати електричної енергії, виробленої з альтернативних
джерел», в обсязі 20% від їх прогнозної товарної продукції 2022 року. Хочемо зауважити, що
2 листопада 2021 року Верховною Радою України було прийнято за основу проєкт Закону
України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (реєстраційний номер 6000 від
15.09.2021 р.). Згідно частини 3 Прикінцевих положень дію частини 3 статті 8 Закону України
«Про альтернативні джерела енергії» на 2022 рік буде зупинено. Відповідно, у 2022 році у
державному бюджеті не будуть передбачені жодні видатки на фінансову підтримку ДП
«Гарантований покупець».
4. Більше того, в тарифі на послуги з передачі електричної енергії НЕК «Укренерго» на 2022 рік
не закладені кошти, необхідні для забезпечення 100% оплати ДП «Гарантований
покупець» електричної енергії, яка була придбана у 2021 році за зеленим тарифом від
виробників електричної енергії з ВДЕ. Цей дефіцит складає зараз біля 10 млрд. грн. та виник
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через недофінансування НКРЕКП відповідної компенсації у тарифі на послуги з передачі
електричної енергії НЕК «Укренерго» на 2021 рік. При цьому Регулятором були
проігноровані положення частини 7 статті 65 Закону України “Про ринок електричної енергії”
та той факт, що у 2021 році з державного бюджету не проводились видатки на підтримку ДП
«Гарантований покупець» (таким чином, відповідна сума дефіциту повинна була бути
профінансована з тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК «Укренерго»).
5. Слід зауважити, що затвердження тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК
«Укренерго» на рівні, що не забезпечує покриття обґрунтованих економічних витрат
компанії суперечить зобов’язанням, які взяла на себе Україна перед міжнародними
партнерами, зокрема перед Міжнародним Валютним Фондом. Так згідно пункту 33(а)
Меморандуму про економічну та фінансову політику, який було підписано 8 листопада
Президентом України та Прем’єр-Міністром України, Україна взяла наступні зобов’язання:
«ДП «Гарантований покупець» більше не буде накопичувати заборгованість перед
виробниками поновлюваних джерел енергії з 2022 року і надалі ... З цією метою ми
гарантуємо, що регулятор (НКРЕКП) встановить тариф на передачу оператора
системи передачі (TSO) на рівні достатньому для покриття - на додаток до
матеріальних та трудових витрат, капітальних видатків, виплат дивідендів та
податку на прибуток - усіх зобов'язань перед виробниками з відновлюваних джерел (у
тому числі 100 відсотків вартості очікуваного обсягу виробленої електроенергії за
відповідний рік), а також фінансові витрати, пов’язані з обслуговуванням боргу та
сплатою основної суми існуючих та запланованих позик…»
6. Також згідно Договору про заходи щодо забезпечення виконання зобов’язань за договором
погашення заборгованості ПАТ «НЕК «Укренерго» перед державою за виконання
гарантійних зобов’язань, що укладений між Міністерством фінансів України та ПАТ «НЕК
«Укренерго» (Тристоронній Договір) від 5 листопада 2021 року, який був підписаний
НКРЕКП, до зобов’язань НКРЕКП зокрема відноситься наступне:
«4.2. Вжити всіх необхідних заходів для встановлення та підтримки Тарифу в розмірі,
який забезпечить повне покриття витрат Позичальнику, включаючи послугу із
забезпечення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел
відповідно до чинного законодавства».
7. Хочемо також нагадати, що у червні 2020 року Вами, разом з Прем’єр-Міністром України та
в.о. Міністра енергетики України, в рамках медіації, що проводилась Секретаріатом
Енергетичного Співтовариства, було підписано Меморандум про взаєморозуміння з
профільними асоціаціями, що об’єднують ВДЕ інвесторів, який включав наступне
зобов’язання з боку України:
«3. Державні органи України забезпечать повну та своєчасну поточну оплату
Гарантованим покупцем Виробникам ВДЕ за відпущену ними електричну енергію з
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місяця, наступного за місяцем, в якому Закон про домовленості набуде чинності»
(примітка – мова йде про Закон України №810, який набув чинності 1 серпня 2020 року).
На основі викладеного вище, просимо Вас під час розгляду зазначеного питання на засіданні 1
грудня 2021 року переглянути структуру та розмір тарифу на послуги з передачі електричної енергії
НЕК «Укренерго» на 2022 рік таким чином, щоб передбачити в ньому достатньо коштів для 100%
розрахунків ДП «Гарантований покупець» за електричну енергію, куплену у 2021-2022 рр. у
виробників електричної енергії з ВДЕ, що працюють за зеленим тарифом.
Таке рішення не тільки дозволить виконати вимоги чинного законодавства України, зокрема
Закону України «Про ринок електричної енергії», але й забезпечити виконання Україною
міжнародних зобов’язань перед МВФ, іншими міжнародними фінансовими організаціями, ВДЕ
інвесторами та інвесторами в облігації НЕК «Укренерго», під якими стоять підписи Президента
України, Кабінету Міністрів України та НКРЕКП.
Заздалегідь дякуємо за розгляд нашого листа та залишаємось у Вашому розпорядженні для
надання будь-яких додаткових коментарів та пояснень.

З повагою,
Олександра Сергіївна Гуменюк
Директор
Європейсько-українського енергетичного агентства
вул. Дорогожицька 3, UNIT City, корпус В9, каб. 5,
м. Київ, Україна, 04112
Тел.: +38 091 331 00 10
Ел.адреса: oleksandra.gumeniuk@euea-energyagency.org
http://www.euea-energyagency.org
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