УТОЧНЕНО
Обґрунтування до рішення НКРЕКП
«Про затвердження тарифів на електричну енергію,
продану в Оптовий ринок електричної енергії України виробниками,
які працюють за ціновими заявками, та визначення
середньозваженого тарифу для енергогенеруючих компаній теплових
електростанцій на березень 2017 року»
Відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України
(далі − ОРЕ), які є додатком 2 до Договору між Членами ОРЕ, генеруючі
компанії ТЕС працюють в конкурентному секторі ОРЕ за ціновими
заявками. Ціни для таких виробників не регулюються Комісією, а
формуються погодинно за механізмом, визначеним в Правилах ОРЕ, та
складаються з таких платежів:
- платіж за відпущену електроенергію;
- платіж за робочу потужність;
- платіж за маневреність;
- інші платежі (платіж за пуск блоку, додаткові платежі, тощо).
Розрахунок цін та платежів на ОРЕ, згідно з Правилами ОРЕ,
здійснює Розпорядник системи розрахунків (функції якого виконує
ДП «Енергоринок»). Відповідно до Інструкції про порядок здійснення
розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України (додаток 3 до
Договору між Членами ОРЕ) Розпорядник системи розрахунків на
початку місяця, наступного за розрахунковим, надає до НКРЕКП
середньомісячні ціни, що склалися у розрахунковому місяці згідно з
Правилами ОРЕ по виробниках, які працюють за ціновими заявками, для
затвердження. На підставі зазначеної інформації НКРЕКП затверджує
тарифи для виробників, які працюють за ціновими заявками, за
розрахунковий місяць.
Слід відмітити, що на величину тарифу для виробників, які
працюють за ціновими заявками, який формується відповідно до Правил
ОРЕ, суттєво впливає обсяг відпуску електричної енергії в ОРЕ останніми,
при відносно сталій частці платежів, які відповідно до Правил ОРЕ не
залежать від обсягу відпуску електричної енергії.
Так у березні поточного року, відбулось суттєве зменшення обсягу
відпуску електричної енергії виробниками, які працюють за ціновими
заявками, відносно обсягів, які були визначенні затвердженим Міністром
енергетики та вугільної промисловості України Прогнозним балансом
електроенергії об’єднаної електроенергетичної системи України на 2017
рік, а саме:
Генеруючи компанії ТЕС

Одиниця
виміру

Березень
2017*

Березень
2017**

Березень
2017***

ПАТ «Центренерго»
ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго»
ПАТ «Донбасенерго»
ТОВ «ДТЕК Східенерго»
ПАТ «ДТЕК Західенерго»
Всього ГК ТЕС

МВт×год
МВт×год
МВт×год
МВт×год
МВт×год
МВт×год

591,0
710,0
271,0
524,0
1 120,1
3 216,1

450,5
626,0
2,3
581,0
1 154,4
2 814,2

353,6
522,6
2,4
416,6
992,1
2 287,3

Зменшення
відносно
2017*
-40,2%
-26,4%
-99,1%
-20,5%
-11,4%
-28,9%

Зменшення
відносно
2017**
-21,5%
-16,5%
5,8%
-28,3%
-14,1%
-18,7%

*- відповідно до Прогнозного балансу електроенергії об’єднаної електроенергетичної системи
України на 2017 рік від 31 жовтня 2016 року
**- відповідно до Прогнозного балансу електроенергії об’єднаної електроенергетичної системи
України на 2017 рік від 03 березня 2017 року
***- фактичний обсяг відпуску у березні 2017 року

Ураховуючи подання Розпорядника систем розрахунків (лист ДП
«Енергоринок» від 03 квітня 2017 року № 32/32-3630), Управління
енергоринку виносить на розгляд Комісії питання щодо затвердження на
березень 2017 року тарифів на електричну енергію, продану в Оптовий
ринок електричної енергії України виробниками, які працюють за
ціновими заявками та визначення на березень поточного року
середньозваженого тарифу для енергогенеруючих компаній теплових
електростанцій, на рівні розрахованому ДП «Енергоринок» за підсумками
березня 2017 року:
Компанія
ПАТ «Центренерго»
ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго»
ПАТ «Донбасенерго» (1)
ТОВ «ДТЕК Східенерго»
ПАТ «ДТЕК Західенерго» (2)
Середньозважений за березень 2017 (3)

грн за 1 МВт×год,
без ПДВ

3 013,97
2 140,09
89 076,56
1 765,87
1 522,20
2 031,52

Примітка:
(1)

Тариф ПАТ «Донбасенерго» у березні 2017 року склався на рівні,
що значно перевищує рівень тарифу цієї компанії у попередніх
періодах, у зв’язку із:
суттєвим зменшенням обсягу відпуску електричної
енергії
ПАТ «Донбасенерго» у березні поточного року у порівнянні до лютого
2017 року (з 56 343,695 МВт·год до 2 433, 398 МВт·год або на 95,68 %).
При цьому слід зазначити, що прогнозним балансом електроенергії
об’єднаної енергетичної системи України на 2017 рік, затвердженим
Міністром енергетики та вугільної промисловості України Насаликом І.С.
03 березня 2017 року з урахуванням дії тимчасових надзвичайних заходів
на ринку електричної енергії, введених в дію розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 15 лютого 2017 року № 103-р, обсяг відпуску
електричної енергії ПАТ «Донбасенерго» в ОРЕ на березень поточного
року визначений на рівні 2 300 МВт·год;
збільшенням частки платежів, які відповідно до Правил ОРЕ не залежать
від обсягу відпуску електричної енергії та є відносно сталими.
Так у березні цього року у порівнянні до попереднього місяця, в
структурі тарифу ПАТ «Донбасенерго» відбулось збільшення частки:
 платежу за розвантаження нижче мінімально допустимого складу
обладнання станції у 105,3 рази або на 83 255,98 грн/ МВт·год (з
790,7 до 84 046,7 грн/ МВт·год);

 додаткового платежу на реконструкцію та модернізацію
енергетичного обладнання у 23,2 рази або на 6 255,62 грн/ МВт·год (з
282,4 до 6 538,0 грн/ МВт·год), при незмінній сумі цього платежу
(15 909,5 тис.грн);
 платежу за робочу потужність у 2,5 рази або на 559,9 грн/ МВт·год (з
385,2 до 945,13 грн/ МВт·год), при цьому сума зазначеного платежу
зменшилась на 89,4% або на 19 401,5 тис.грн (з 21 701,4 тис.грн до
2 299,9 тис.грн);
Крім того, відповідно до постанови НКРЕКП від 16 березня
2017 року № 284 «Про погодження рішення Ради Оптового ринку
електричної енергії України від 21 грудня 2016 року (підпункт 6.1
протоколу № 24)» Розпорядник системи розрахунків при нарахуванні
платежів ПАТ «Донбасенерго» у березні 2017 року враховував додатковий
платіж у разі виникнення спірних питань у сумі 3 806,9 тис. грн. частка
цього платежу склала 1 564,5 грн/ МВт·год.
(2)

Середньозважений тариф без врахування Ладижинської ГЕС;

(3) При формуванні та затвердженні прогнозованої оптової ринкової
ціни на 2017 рік враховано середньозважений тариф для енергогенеруючих
компаній теплових електростанцій на рівні 1 455,46 грн за 1 МВтгод (без
ПДВ). Відхилення фактичного місячного тарифу для енергогенеруючих
компаній теплових електростанцій в межах року пов’язано з фіксованим
рівнем ОРЦ, фіксованими тарифами інших генерацій при різній структурі
виробництва. У випадку щомісячного врахування річного тарифу теплових
електростанцій (що не передбачено діючим порядками та вимагає внесення
змін) рівень ОРЦ щомісячно має змінюватися в залежності від структури
генерації за інших незмінних умов.

ПРОЕКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А
_____________

№ ____________
Київ

Про затвердження на березень
2017 року тарифів на електричну
енергію, продану в Оптовий ринок
електричної
енергії
України
виробниками, які працюють за
ціновими заявками, та визначення
середньозваженого тарифу для
енергогенеруючих
компаній
теплових електростанцій

Відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг», ураховуючи подання Розпорядника системи
розрахунків (лист ДП «Енергоринок» від 03 квітня 2017 року № 32/32-3630),
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити на березень 2017 року тарифи на електричну енергію,
продану в Оптовий ринок електричної енергії України, що розраховані
ДП «Енергоринок» за Правилами Оптового ринку електричної енергії України,
для виробників електричної енергії, які працюють за ціновими заявками, на
рівні:

2
ПАТ «Центренерго» –3 013,97 грн за 1 МВтгод (без ПДВ);
ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» – 2 140,09 грн за 1 МВтгод (без ПДВ);
ПАТ «Донбасенерго» – 89 076,56 грн за 1 МВтгод (без ПДВ);
ТОВ «ДТЕК Східенерго» –1 765,87 грн за 1 МВтгод (без ПДВ);
ПАТ «ДТЕК Західенерго» (без урахування Ладижинської ГЕС) – 1 522,20
грн за 1 МВтгод (без ПДВ).
2. Визначити на березень 2017 року середньозважений тариф для
енергогенеруючих компаній теплових електростанцій на рівні 2 031,52 грн
за 1 МВтгод (без ПДВ).

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

Обґрунтування до рішення НКРЕКП
«Про затвердження тарифів на електричну енергію,
продану в Оптовий ринок електричної енергії України виробниками, які
працюють за ціновими заявками, та визначення середньозваженого
тарифу для енергогенеруючих компаній теплових
електростанцій на березень 2017 року»
Відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України (далі
− ОРЕ), які є додатком 2 до Договору між Членами ОРЕ, генеруючі компанії
ТЕС працюють в конкурентному секторі ОРЕ за ціновими заявками. Ціни для
таких виробників не регулюються Комісією, а формуються погодинно за
механізмом, визначеним в Правилах ОРЕ, та складаються з таких платежів:
- платіж за відпущену електроенергію;
- платіж за робочу потужність;
- платіж за маневреність;
- інші платежі (платіж за пуск блоку, додаткові платежі, тощо).
Розрахунок цін та платежів на ОРЕ, згідно з Правилами ОРЕ, здійснює
Розпорядник системи розрахунків (функції якого виконує ДП «Енергоринок»).
Відповідно до Інструкції про порядок здійснення розрахунків на Оптовому
ринку електричної енергії України (додаток 3 до Договору між Членами ОРЕ)
Розпорядник системи розрахунків на початку місяця, наступного за
розрахунковим, надає до НКРЕКП середньомісячні ціни, що склалися у
розрахунковому місяці згідно з Правилами ОРЕ по виробниках, які працюють
за ціновими заявками, для затвердження. На підставі зазначеної інформації
НКРЕКП затверджує тарифи для виробників, які працюють за ціновими
заявками, за розрахунковий місяць.
При цьому, з метою виконання Закону України «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
проекти рішень НКРЕКП оприлюднюються не пізніше як за три робочі дні до дня
проведення засідання.
На сьогодні ДП «Енергоринок» ще не надано інформацію щодо рівня
тарифів на електричну енергію, продану в Оптовий ринок електричної енергії
України виробниками, які працюють за ціновими заявками, та щодо
визначення на березень поточного року середньозваженого тарифу для
енергогенеруючих компаній теплових електростанцій.
Таким чином, після надання ДП «Енергоринок» зазначеної інформації,
НКРЕКП підготує проект рішення про затвердження на березень 2017 року
тарифів на електричну енергію, продану в Оптовий ринок електричної енергії
України виробниками, які працюють за ціновими заявками, та визначення
середньозваженого тарифу для енергогенеруючих компаній теплових
електростанцій і розмістить його на офіційному веб-сайті НКРЕКП до 06 квітня
2017 року.

