
 
 

 

Вих.№1- 21.12.2021 

Від 21 грудня 2021 року 

 

 

[Щодо необхідності перегляду тарифу на 

послуги з передачі електричної енергії НЕК 

«Укренерго» на 2022 рік, затвердженого 

постановою НКРЕКП № 2454 від 01.12.2021] 

 

 

 

 

Голові Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг 

 

Тарасюку В.В. 

 

 

Голові правління 

ПрАТ «НЕК «Укренерго» 

Кудрицькому В.Д. 

 

 

Шановні  Валерію Володимировичу та Володимире Дмитровичу! 

 

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, які працюють з використанням енергії сонця, вітру та біомаси, з глибокою 

повагою, ми звертаємось до Вас із наступним. 

1 грудня 2021 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, прийняла постанову № 2454 «Про встановлення тарифу на 

послуги з передачі електричної енергії НЕК «Укренерго» на 2022 рік» (далі – Постанова 2454). 

Постанова 2454 разом з додатком - структурою тарифу, оприлюднено шляхом розміщення на 

офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)  https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-vstanovlennya-

tarifu-na-poslugi-z-peredachi-elektrichnoi-energii-nek-ukrenergo-na-2022-rik 

При прийнятті тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК «Укренерго» на 

2022 рік НКРЕКП зменшило складову витрат тарифу «із забезпечення збільшення частки 

виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, крім приватних домогосподарств» 

на суму 10 829 207 тис. грн., обґрунтовуючи своє рішення тим, що ці видатки мають бути 

передбачені у державному бюджеті як фінансова підтримка ДП «Гарантований покупець» (в 

обсязі 20% від їх прогнозної товарної продукції 2022 року (52 643 315,87*20%), відповідно до 

статті 8 Закону України «Про альтернативні джерела енергії»).  

Під час проведення публічних обговорень проєкту тарифу на передачу електричної 

енергії на 2022 рік, а також засідання НКРЕКП, на якому приймалась Постанова 2454,  

неодноразово зазначалось, що рішення про збільшення вказаної вище складової витрат буде 



 
прийматись  у разі зміни нормативно-правового регулювання щодо виділення коштів з 

державного бюджету на підтримку ДП «Гарантований покупець».  

Головою правління НЕК «Укренерго» Володимиром Кудрицьким та членкинею НКРЕКП 

Ольгою Бабій 14.12.2021 року в ефірі телеканалу «Перший діловий» було зазначено, що після 

офіційного опублікування ЗУ «Про Державний бюджет України на 2022 рік», НЕК «Укренерго» 

ініціює, а НКРЕКП, в свою чергу, прийме рішення, про збільшення  складової витрат тарифу «із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, 

крім приватних домогосподарств» на суму, яка була виключена під час затвердження тарифу 

01.12.2021р., та буде передбачена у розмірі 100% від потреб НЕК «Укренерго». 

Звертаємо Вашу увагу, що 14 грудня 2021 року в офіційному виданні «Голос України» 

№№ 237-238 було опубліковано Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», 

прийнятий Верховною Радою України 2 грудня 2021 року. Відповідно до абзацу десятого 

частини третьої Розділу «Прикінцеві положення» вказаного Закону передбачено 

призупинення дії на 2022 рік положення частини третьої статті 8 Закону України «Про 

альтернативні джерела енергії», відповідно до якого Кабінет Міністрів України передбачає у 

державному бюджеті 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. 

Таким чином, вважаємо, що у НЕК «Укренерго» та НКРЕКП є всі підстави для перегляду 

тарифу на передачу НЕК «Укренерго» на 2022 рік.  

Враховуючи, що відповідно до статті 65 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

єдиним джерелом для виконання ДП «Гарантований покупець» спеціальних обов’язків із 

купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом залишаються кошти від надання оператору 

системи передачі послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії 

з альтернативних джерел просимо переглянути затверджений тариф на послуги з 

передачі на 2022 рік та передбачити витрати НЕК «Укренерго» «із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, крім 

приватних домогосподарств» у повному обсязі, без їх зменшення на видатки, які мали 

бути передбачені у державному бюджеті на фінансову підтримку ДП «Гарантований 

покупець». На думку експертів асоціацій з урахуванням перегляду структури, тариф на 

передачу електричної енергії має бути визначений на рівні не нижче  415 грн./МВт:ч, що 

дозволить попередити збільшення збитків НЕК «Укренерго» та ДП «Гарантований покупець» 

та забезпечити своєчасні та у повному обсязі розрахунки ДП «Гарантований покупець» з 

виробниками  за відпущену електричну енергію у 2022 році. 



 
 

 

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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