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Вих.№ 1-03.02.2022 

Від 03.02.2022 

 

 

[Щодо проекту зміни тарифу на 

послуги з передачі електроенергії на 

2022 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 українських інвесторів із загальною сумою інвестицій у понад 3.5 

млрд. євро у сектор відновлюваної енергетики в Україні, які були спрямовані на 

будівництво ВДЕ електростанцій із встановленою потужністю понад 2.7 ГВт, ми 

висловлюємо щиру повагу та звертаємось до Вас із наступним. 

7 лютого 2022 року планується відкрите обговорення проекту зміни тарифу на 

послуги з передачі електроенергії на 2022 рік (проект структури тарифу з інформаційною 

довідкою оприлюднено на офіційному сайті ПрАТ «НЕК «Укренерго»:  

https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/taryfy/#1591868490053-6ed42329-62e3). 

ЄУЕА ознайомилось зі змістом оприлюднених ПрАТ «НЕК «Укренерго» проекту 

структури тарифу та інформаційної довідки та просить урахувати наступне.  

1. Щодо витрат, пов'язаних з виконанням спеціальних обов'язків для забезпечення 

загальносуспільних інтересів  

ЄУЕА підтримує корегування оператором системи передачі (далі – ОСП) статті 

витрат в частині збільшення видатків на ПСО, які не враховані у Державному бюджеті 

України на 2022 рік на фінансову підтримку ДП «Гарантований покупець» внаслідок 

зупинення дії частини третьої статті 8 Закону України «Про альтернативні джерела енергії».  

Оскільки, відповідно до оновленої інформаційної довідки, зміна тарифу 

пропонується з 1 квітня 2022 року (отже, строк його дії складатиме 9 місяців), то ЄУЕА 

підтримує збільшення витрат на ПСО в розмірі 14 038 217  (у розрахунку на рік 10 528 663 

тис. грн = 14 038 217 / 12 x 9, тобто на суму зменшення Регулятором відповідних витрат 

ПСО при затвердженні 01.12.2021 р. тарифу на послуги на передачу електроенергії на 2022 

рік).  

https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/taryfy/#1591868490053-6ed42329-62e3
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2. Щодо розрахунків перед виробниками з відновлюваних джерел енергії за 2021 рік 

 Станом на 01 лютого 2022 року ДП «Гарантований покупець» не розрахувався за 

електричну енергію з виробниками з ВДЕ у повному обсязі за жоден з місяців 2021 року. За 

інформацією ДП «Гарантований покупець» щомісячні розрахунки з виробниками з ВДЕ у 

2021 році коливаються від 62% до 93%1. Заборгованість ПрАТ «НЕК «Укренерго» перед 

ДП «Гарантований покупець» сягає 11,2 млрд грн2. 

 Як зауважило ПрАТ «НЕК «Укренерго», що доходи, які були передбачені в тарифі 

на послуги з передачі електричної енергії ПрАТ «НЕК «Укренерго» на 2020 та 2021 роки 

для фінансування виконання покладеного на нього ПСО, не покривали у повному обсязі 

відповідні витрати, у зв’язку з чим у Товариства сформувалися збиток та заборгованість 

перед ДП «Гарантований покупець» за ПСО3. 

 Проект зміненої структури тарифу ПрАТ «НЕК «Укренерго» на послуги з передачі 

електричної енергії на 2022 рік та інформаційна довідка до неї не передбачають витрат з 

погашення заборгованості перед ДП «Гарантований покупець», що утворилася за 2021 рік. 

У зв’язку з цим, просимо включити до структури тарифу ПрАТ «НЕК «Укренерго» на 

послуги з передачі електричної енергії на 2022 рік статтю витрат для погашення зазначеної  

заборгованості. 

3. Щодо оплати виробникам з ВДЕ вартості електричної енергії, не відпущеної у 

результаті виконання ними в 2019 та 2020 роках команд ОСП на зменшення 

навантаження 

 Відповідно до проекту зміненої структури тарифу ПрАТ «НЕК «Укренерго» на 

послуги з передачі електричної енергії на 2022 рік та інформаційної довідки до неї витрати 

ПрАТ «НЕК «Укренерго» на оплату послуги зі зменшення навантаження виробником, який 

здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною, 

залишаються без змін, на рівні, схваленому постановою НКРЕКП від 01.12.2021 № 2454. 

Схвалений рівень витрат ОСП у 2022 році на оплату послуги зі зменшення навантаження 

виробниками з ВДЕ (2 423 047 тис. грн) не передбачає витрат на оплату вартості 

електричної енергії, не відпущеної такими виробниками у 2019 та 2020 роках внаслідок 

виконання команд ОСП на зменшення навантаження.  

Дозвольте нагадати, що відповідно до пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень  

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 до запровадження з 1 січня 2021 року послуги із зменшення 

навантаження виробником, який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» 

                                                           
1 https://www.gpee.com.ua/news_item/342  
2 https://www.nerc.gov.ua/storage/app/uploads/public/61e/ad8/495/61ead8495d754964567167.pdf  
3 https://www.nerc.gov.ua/storage/app/uploads/public/61e/ad8/495/61ead8495d754964567167.pdf  

https://www.gpee.com.ua/news_item/342
https://www.nerc.gov.ua/storage/app/uploads/public/61e/ad8/495/61ead8495d754964567167.pdf
https://www.nerc.gov.ua/storage/app/uploads/public/61e/ad8/495/61ead8495d754964567167.pdf
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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 

ОСП на зменшення навантаження, відшкодовується такому виробнику з боку ОСП. 

Крім цього, 16 грудня 2020 року на офіційному сайті ПрАТ «НЕК «Укренерго» було 

опубліковано інформацію «Щодо компенсації невідпущеної електричної енергії до 01 січня 

2020 року виробниками, які здійснюють продаж електричної енергії за «зеленим» 

тарифом»4, згідно якої: 

«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.» 

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 ОСП на зменшення 

навантаження, (іі) чинною структурою тарифу ПрАТ «НЕК «Укренерго» на послуги з 

передачі електричної енергії не передбачено здійснення таких платежів в 2022 році, 

вважаємо за необхідне врахувати відповідні витрати при перегляді тарифу на 2022 рік. 

                                                           
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/  

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/
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/
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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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. 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  

 

http://www.euea-energyagency.org/

