
 

 
 
Голові Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних 
послуг  
Ущаповському К.В. 
 
 

17 листопада 2022 року 
 

 
Щодо тарифу на послуги за передачі  
електричної енергії на 2023 рік. 
 

Шановний Костянтине Валерійовичу! 

Українська вітроенергетична асоціація (УВЕА), Українська асоціація відновлюваної 
енергетики (УАВЕ), Європейсько-українське енергетичне агентство (ЄУЕА), Асоціація 
сонячної̈ енергетики України (АСЕУ), які представляють 90% виробників електроенергії 
з ВДЕ, користуючись нагодою, висловлюють Вам подяку за зусилля зі стабілізації 
фінансової ситуації в галузі виробництва електроенергії з відновлювальних джерел 
енергії (далі – ВДЕ) в умовах воєнного стану, а також заходи, вжиті для погашення боргів 
за 2021 рік та звертаються із наступним.  

 
 Як відомо, 18 листопада 2023 року НКРЕКП має на меті схвалити проект постанови 

«Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК 
«УКРЕНЕРГО» на 2023 рік»», якою передбачається встановлення тарифу на послуги з 
передачі електричної енергії для користувачів системи (крім підприємств «зеленої» 
електрометалургії) на рівні 522,46 грн/МВт·год (без урахування ПДВ),  

 
Як зазначено в обґрунтуванні до проекту постанови Департаментом із 

врегулювання відносин у сфері енергетики НКРЕКП опрацьовано надану НЕК 
«Укренерго» заяву із додатковим обґрунтуванням статей структури тарифу та здійснено 
перерахунок розміру складових витрат зазначеного тарифу, в якому, зокрема, 
враховано: 

- складову витрат «із забезпечення збільшення частки виробництва електричної 
енергії альтернативних джерел для приватних домогосподарств» у сумі 5 668 576 тис 
грн.; 

- складову витрат «із забезпечення збільшення частки виробництва електричної 
енергії з альтернативних джерел, крім приватних домогосподарств» у сумі 19 313 842 
тис. грн, яка визначена з урахуванням зупинення на 2023 рік дії частини третьої статті 8 
Закону України «Про альтернативні джерела енергії» (згідно з пунктом 3 Прикінцевих 
положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»); 

- статтю витрат «Витрати на послугу зі зменшення навантаження виробником, який 
здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною», 
яку визначено виходячи з прогнозного обсягу обмеження виробництва електроенергії 
СЕС в обсязі 900 000 МВт•год (за інформацією НЕК «УКРЕНЕРГО», згідно з проєктом 
Прогнозного балансу електроенергії на 2023 рік) та середньозваженого «зеленого» 
тарифу СЕС – 5 617,70 грн/МВт•год.  

 
При цьому, розрахований НЕК «Укренерго» рівень тарифу для користувачів 

системи (крім підприємств «зеленої» електрометалургії) мав становити 636,17 
грн/МВт·год. 

 



Ознайомившись зі змістом оприлюднених НКРЕКП обґрунтувань та матеріалів до 
проекту постанови вважаємо, що запропонований до схвалення проект постанови, 
зокрема, в частині витрат на виконання спеціальних обов’язків для забезпечення 
загальносуспільних інтересів із забезпечення збільшення частки виробництва енергії з 
альтернативних джерел, крім приватних домогосподарств, є відображенням наміру 
НКРЕКП схвалити тариф на послуги з передачі електричної енергії на 2023 рік на рівні, 
що має врахувати вимоги законодавства щодо формування структури тарифу НЕК 
«УКРЕНЕРГО». 

 
В той же час, з метою дотримання принципів законності діяльності Регулятора, 

відкритості та прозорості процесу державного регулювання та з огляду на відсутність в 
опублікованих матеріалах, просимо Вас надати можливість ознайомлення із 
обґрунтуваннями значень показників, на підставі яких здійснений розрахунок тарифу на 
2023 рік та які є визначальними при визначенні розміру тарифу, зокрема, щодо: 

• середньозваженого «зеленого» тарифу на 2023 рік в розмірі 
5 141,18 грн/МВт·год та, відповідно, середньозважених «зелених» тарифів для 
ВЕС та малих ГЕС, 

• прогнозного відпуску (за типами електростанцій) електричної енергії ВЕС, СЕС 
та малими ГЕС в 2023 році, 

• прогнозної середньої ціни продажу ДП «Гарантований покупець» електричної 
енергії, купленої у виробників електричної енергії з ВДЕ, в 2023 році, що 
становить 3 150 грн/МВт·год, 

• прогнозної ціни ринку «на добу наперед» в 2023 році. 
 

Також просимо Вас повідомити, який підхід (а саме, формула) та прогнозний рівень 
помилки у прогнозуванні виробниками з ВДЕ обсягів відпуску електричної енергії були 
застосовані для розрахунку частки вартості врегулювання небалансу ДП «Гарантований 
покупець», що відшкодовується виробниками з ВДЕ та обсяг якої значно впливає на 
розмір витрат НЕК «УКРЕНЕРГО» на виконання спеціальних обов’язків для 
забезпечення загальносуспільних інтересів із забезпечення збільшення частки 
виробництва енергії з альтернативних джерел.  
 

Додатково, при затвердженні тарифу на запропонованому Регулятором рівні 
(522,46 грн/МВт·год без ПДВ), залишається невирішеним, на наш погляд, питання 
забезпечення повної оплати виробникам з ВДЕ за електричну енергію, відпущену  в 2022 
році, а також завершення погашення заборгованості за 2021 рік. Після запровадження в 
Україні з 24 лютого 2022 року воєнного стану НЕК «УКРЕНЕРГО» припинено авансові 
платежі та платежі за результатами місяця на користь ДП «Гарантований покупець» за 
послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 
альтернативних джерел. Це призвело до значного погіршення рівня платежів з 
виробниками з ВДЕ за березень – серпень 2022 року, а також невизначеності щодо рівня 
оплати за наступні місяці 2022 року.  
 

Тому, пропонуємо при затвердженні тарифу визначити, у який спосіб будуть 
забезпечені повні розрахунків НЕК «Укренерго» з оплати ДП «Гарантований покупець» 
наданої в 2022 році послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної 
енергії з альтернативних джерел. При цьому, безумовно, мають бути враховані 
заплановані НЕК «УКРЕНЕРГО» платежі на користь ДП «Гарантований покупець» за 
рахунок надходжень 2022 року за передачу електричної енергії з огляду на зменшення, 
порівняно з плановими 2022 року, загальних надходжень за передачу електричної енергії 
внаслідок бойових дій в Україні з військами рф. 

 
Звертаємо також Вашу увагу, що на сьогодні у сфері виробництва електричної 

енергії з ВДЕ, крім зазначеного вище, залишаються невирішеними питання: 
 
1) перерахунку Гарантованим покупцем виробникам ВДЕ частки вартості 

врегулювання небалансу Гарантованого покупця на виконання Постанови 
ВСУ від 08.09.2022 року та компенсації виробникам з ВДЕ їх витрат 



внаслідок протиправного рішення Регулятора щодо застосування 
незаконної формули розрахунку частки врегулювання небалансу 
гарантованого покупця; 
 

2) компенсації Виробникам з ВДЕ курсових втрат у ІІ-ІІІ кварталах 2022 року 
у зв’язку  з нездійсненням НКРЕКП перерахунку «зеленого» тарифу за 
курсом євро, який має здійснюватись відповідно до Закону України «Про 
альтернативні джерела енергії» з урахуванням зміни в 2022 році 
офіційного обмінного курсу гривні до євро;  
 

3) компенсації оператором системи передачі вартості електричної енергії, не 
відпущеної виробниками з ВДЕ у результаті виконання ними в період 
листопад 2019 – грудень 2020 рр. команд оператора системи передачі на 
зменшення навантаження (структурами тарифу НЕК «Укренерго» на 
послуги з передачі електричної енергії ані в 2020 році, ані в 2021 році, ані 
в 2022 році не було передбачено здійснення таких платежів). При цьому, в 
2021 році Регулятор встановив недотримання НЕК «УКРЕНЕРГО» вимог 
законодавства в частині зобов’язань оператора системи передачі з 
відшкодування вартості не відпущеної такими виробниками електричної 
енергії. 

 
Наразі, сподіваємось почути позицію НКРЕКП щодо нагального вирішення 

зазначених питань.  
 
При цьому, ми закликаємо Регулятора до подальших дій, спрямованих на 

подолання штучної системної кризи в секторі ВДЕ.  
 

Більш детальні пропозиції та зауваження до тарифу на послуги з передачі 
електричної енергії будуть надані після його схвалення.   

 
 

Залишаємось завжди відкритими для діалогу.  
 

З повагою,  

 

Конеченков А.Є.  
Козакевич О.Ю.  
 
 
 
Голова УАВЕ  
Голова Правління УВЕА 

 

 
 
Полякова К. Д.  
Директорка ЄУЕА  
 

 

Сказко І.С.  
Заступниця директора АСЕУ 
 

 

 



Контактні дані асоціацій:  

Громадська спілка «Українська вітроенергетична асоціація» (УВЕА):  
Бізнес-центр «Лаврський»: 
вул. Лаврська, 20, оф.316, м. Київ, 01601 Україна  
Тел.: +38 050 2232996 
e-mail: info@uwea.com.ua, 
www.uwea.com.ua  
 
Асоціація «Українська асоціація відновлюваної енергетики» (УАВЕ)  
Адреса: 04070, м. Київ, вул. Волоська, 31а, офіс 4 
Тел. +380 67 364 46 67 
e-mail: info@uare.com.ua 
www.uare.com.ua  

Асоціація «Європейсько-Українське енергетичне агентство» (ЄУЕА):  
Адреса: вул. Дорогожицька 3, UNIT City, корпус В9, каб. 5, м. Київ, Україна, 04112  
Тел.: +38 095 607 78 57 
e-mail: office@euea-energyagency.org 
www.euea-energyagency.org 

Громадська спілка «Асоціація сонячної енергетики України» (АСЕУ):  
Адреса: м. Кив, вул. Олександра Пирогівського, 19/4 
Тел. +380 98 680 07 80 
e-mail: office@aseu.org.ua 
www.aseu.org.ua  
 


