Обґрунтування
рішення НКРЕКП про погодження рішення Ради Оптового ринку
електричної енергії України від 04 жовтня 2017 року (підпункт 2.9
протоколу № 27) про затвердження Змін до додатка 3 до Договору між
членами Оптового ринку електричної енергії України
Рада Оптового ринку електричної енергії України (далі – ОРЕ) рішенням
від 04 жовтня 2017 року (підпункт 2.9 протоколу № 27) затвердила Зміни до
додатка 3 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України
(Інструкція про порядок здійснення розрахунків на Оптовому рину електричної
енергії України, погоджена постановою НКРЕ від 23 червня 2004 року № 634) у
частині оптимізації процедури визначення Розпорядником системи розрахунків
фактичної вартості електричної енергії, проданої в Оптовий ринок електричної
енергії України виробниками електричної енергії (далі – Зміни до ІПР).
Відповідно до економічного обґрунтування затвердженого рішенням Рада
ОРЕ від 04 жовтня 2017 року (підпункт 2.10 протоколу № 27) впровадження
Змін до ІПР дозволить удосконалити (спростити) процедуру визначення
Розпорядником системи розрахунків фактичної вартості електроенергії,
проданої у розрахунковому місяці в ОРЕ виробниками електричної енергії,
шляхом відміни процедури затвердження відповідних тарифів (показників) з
боку НКРЕКП через значну її тривалість (відповідно до Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг»).
Відповідно до Правил 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. Розрахунок
цін та платежів на ОРЕ згідно з Правилами ОРЕ здійснює Розпорядник системи
розрахунків (функції якого виконує ДП «Енергоринок»).
Поряд з цим, Правилами ОРЕ передбачений механізм врахування в
платежах за електричну енергію додаткових платежів для компенсації
недоотриманих коштів виробникам, що працюють за "зеленими" тарифами, який
передбачає, зокрема, що Розпорядник системи розрахунків для виробників, яким
НКРЕКП встановила "зелений" тариф та додатковий платіж для компенсації
недоотриманих коштів, визначає середньозважені ціни за звітний місяць та
надає їх до НКРЕКП для встановлення тарифів на електричну енергію, продану
в ОРЕ цими виробниками (пункт 8.19.2 Правил ОРЕ).
Ураховуючи затверджені НКРЕКП тарифи на електричну енергію, продану
в ОРЕ виробниками електричної енергії, які працюють за ціновими заявками, та
виробниками, яким НКРЕКП встановила "зелений" тариф та додатковий платіж
для компенсації недоотриманих коштів, відповідно до підрозділу 3.3 Інструкції
про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії
України (далі – ІПР), Розпорядник системи розрахунків до 11 числа місяця,
наступного за розрахунковим, має узгодити з учасниками ОРЕ дані щодо обсягів
та вартості купленої-проданої електричної енергії на ОРЕ, підписати акти
купівлі-продажу електричної енергії та передати Розпоряднику коштів ОРЕ
результати розрахунків щодо обсягів та вартості електричної енергії купленоїпроданої на ОРЕ.

Слід відмітити, що 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.
Враховуючи викладене, у Комісії відсутня можливість після надання
Розпорядником системи розрахунків середньомісячних цін, що склалися у
розрахунковому місяці згідно з Правилами ОРЕ по виробниках, які працюють за
ціновими заявками, та по виробниках, яким НКРЕКП встановила «зелений»
тариф та додатковий платіж для компенсації недоотриманих коштів, оперативно
приймати рішення щодо затвердження тарифів для таких виробників за
розрахунковий місяць, що впливає на дотримання Розпорядником системи
розрахунків термінів, які визначені в ІПР.
Ураховуючи зазначене, Зміни до ІПР дозволять Розпоряднику системи
розрахунків уникнути часових процедурних обмежень, які виникають при
прийнятті рішень НКРЕКП відповідно до Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» та сприятимуть дотриманню термінів, зазначених в ІПР
щодо визначення фактичної вартості електроенергії, проданої в ОРЕ
виробниками, які працюють за ціновими заявками, та виробниками, яким
НКРЕКП встановлено тариф та затверджено додаткові платежі.
Зазначене рішення Ради ОРЕ ДП «Енергоринок» на виконання функцій
Секретаріату Ради ОРЕ надало до НКРЕКП для попереднього погодження (лист
від 06.10.2017 № 01/46-11563). НКРЕКП листом від 10.10.2017 № 10673/28.1/717 повідомила про можливість його погодження після відповідних рішень
Антимонопольного комітету України та Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України.
Відповідно до пункту 15.1 Договору між Членами ОРЕ зміни та
доповнення до цього Договору та його додатків погоджують Міністерство
енергетики та вугільної промисловості, НКРЕКП та Антимонопольний комітет
України.
ДП "Енергоринок" листом від 15.11.2017 №01/46-13546 повідомило
Комісію про погодження Міністерством енергетики та вугільної промисловості
зазначених Змін до ІПР (лист Міненерговугілля від 18.10.2017 №01/32-9447 ), а
також про надання дозволу Антимонопольним комітетом України на узгоджені
дії у вигляді внесення зазначених Змін до ІПР (рішення АМКУ від 14.11.2017
№ 630-р).
З огляду на викладене, пропонується погодитись з рішенням Ради ОРЕ від
04 жовтня 2017 року (підпункт 2.9 протоколу № 27) про затвердження Змін до
додатка 3 до Договору між членами ОРЕ (Інструкція про порядок здійснення
розрахунків на ОРЕ, погоджена постановою НКРЕ від 23 червня 2004 року
№ 634) у частині оптимізації процедури визначення Розпорядником системи
розрахунків фактичної вартості електричної енергії, проданої в Оптовий ринок
електричної енергії України виробниками електричної енергії
Начальник Управління енергоринку
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Про погодження рішення Ради
Оптового ринку електричної
енергії України від 04 жовтня
2017 року (підпункт 2.9
протоколу № 27)
Відповідно до статті 15 Закону України «Про електроенергетику» та
статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», згідно з
положеннями Договору між членами Оптового ринку електричної енергії
України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Погодитись з рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії
України від 04 жовтня 2017 року (підпункт 2.9 протоколу № 27) про
затвердження Змін до додатка 3 до Договору між членами Оптового ринку
електричної енергії України (Інструкція про порядок здійснення розрахунків
на Оптовому ринку електричної енергії України, погоджена постановою НКРЕ
від 23 червня 2004 року № 634) у частині оптимізації процедури визначення
Розпорядником системи розрахунків фактичної вартості електричної енергії,
проданої в Оптовий ринок електричної енергії України виробниками
електричної енергії, що додаються.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
________________ № __________
ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол Ради Оптового ринку
електричної енергії України
від 04 жовтня 2017 року № 27

Зміни
до додатка 3 до Договору між членами Оптового ринку електричної
енергії України (Інструкція про порядок здійснення розрахунків на
Оптовому ринку електричної енергії України, погоджена постановою
НКРЕ від 23 червня 2004 року № 634) у частині оптимізації процедури
визначення Розпорядником системи розрахунків фактичної вартості
електричної енергії, проданої в Оптовий ринок електричної енергії
України виробниками електричної енергії

1. У підрозділі 3.3 розділу 3:
1) пункти 3.3.9 та 3.3.10 виключити.
У зв’язку з цим пункти 3.3.11 – 3.3.25 вважати відповідно пунктами
3.3.9 – 3.3.23;
2) пункт 3.3.9 викласти в такій редакції:
«3.3.9. РСР на підставі звітних фактичних даних проводить розрахунки
щодо обсягів і вартості електричної енергії, купленої та проданої на Оптовому
ринку за місяць.
Для розрахунків фактичної вартості електричної енергії, проданої
Виробниками електричної енергії в Оптовий ринок (окрім Виробників, які
працюють за ціновими заявками), використовуються тарифи, встановлені
НКРЕКП, а у разі затвердження НКРЕКП таким виробникам додаткових
платежів використовуються середньозважені ціни, що склалися за звітний
місяць відповідно до Правил ринку.
Для розрахунків фактичної вартості електричної енергії, проданої
Виробниками, які працюють за ціновими заявками, в Оптовий ринок,
використовуються середньозважені ціни, що склалися згідно з результатами
щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць
відповідно до Правил ринку.

2

Для розрахунків фактичної вартості електричної енергії, купленої
Постачальниками електричної енергії на Оптовому ринку, використовуються
середньозважені ціни згідно з результатами щоденних розрахунків платежів
наростаючим підсумком за звітний місяць з подальшим уточненням для
забезпечення балансу платежів в Оптовому ринку відповідно до Правил
ринку.».
2. Підрозділ 4.2 розділу 4 доповнити новим підпунктом 4.2.5 такого
змісту:
«4.2.5. РСР розміщує на сайті ДП «Енергоринок» середньозважені ціни
електричної енергії, проданої Виробниками, які працюють за ціновими
заявками, в Оптовий ринок, що склалися згідно з результатами щоденних
розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць відповідно до
Правил ринку, та середньозважені ціни електричної енергії, проданої
Виробниками електричної енергії в Оптовий ринок (окрім Виробників, які
працюють за ціновими заявками), що склалися за звітний місяць відповідно до
Правил ринку, у разі затвердження НКРЕКП таким виробникам додаткових
платежів.».

