11.07.2020
ОБҐРУНТУВАННЯ
щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови
НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2668» (щодо перегляду тарифу на послуги з
передачі електричної енергії ПРАТ «НЕК «Укренерго»)

Положеннями статті 7 Закону України «Про ринок електричної енергії»
визначено, що на ринку електричної енергії державному регулюванню підлягає,
зокрема тариф на послуги з передачі електричної енергії.
10.06.2020 Прем’єр-міністр України Д. Шмигаль, в.о. Міністра енергетики
О. Буславець, відповідальні особи Європейсько-українського енергетичного
агентства та Української вітроенергетичної асоціації підписали «Меморандум про
взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної
енергетики в Україні» (далі – Меморандум), згідно з яким державні органи України
запропонують та підтримають зміни до законів України «Про альтернативні джерела
енергії», «Про ринок електричної енергії» та інших законів, які будуть спрямовані на
запровадження механізму реструктуризації «зелених» тарифів. Водночас українська
влада, у тому числі бере зобов’язання вживати всіх заходів для забезпечення
своєчасної поточної оплати та погашення наявної заборгованості перед виробниками
електричної енергії з альтернативних джерел енергії (далі – Виробники ВДЕ)
державним
підприємством
«Гарантований
покупець»
(далі
–
ДП «Гарантований покупець»).
Водночас на засіданні НКРЕКП, що відбулось у формі відкритого слухання,
прийнято постанову від 17.06.2020 № 1141 «Про схвалення Меморандуму про
взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної
енергетики в Україні», згідно з якою Меморандум підписано Головою НКРЕКП із
застереженнями, у тому числі щодо зростання тарифу на послуги з передачі
електричної енергії, що може негативно вплинути на конкурентоспроможність
української промисловості.
Пунктом 7 розділу III Меморандуму передбачені зобов’язання, згідно з якими
НКРЕКП разом з іншими державними органами України мають переглянути тариф
ПРАТ «НЕК «Укренерго» на послугу з передачі електричної енергії та розглянути
питання використання інших фінансових надходжень з метою забезпечення
ДП «Гарантований покупець» своєчасного виконання поточних фінансових
зобов’язань перед Виробниками ВДЕ в строк не пізніше одного місяця після
набрання чинності Законом про домовленості.
До НКРЕКП надійшов лист ПРАТ «НЕК «Укренерго» від 17.06.2020
№ 01/21629 щодо необхідності перегляду, у тому числі тарифу на послуги з передачі
електричної енергії через дефіцит коштів за окремими складовими витрат структури
тарифу відповідно до аналізу результатів роботи Товариства в І-ІІ кварталах 2020
року, а саме за статтями «витрати на виконання спеціальних обов’язків для
забезпечення загальносуспільних інтересів, в тому числі із забезпечення збільшення
частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел», відрахування
частини прибутку на виплату дивідендів до державного бюджету».
Тариф на послуги з передачі електричної енергії з 01.08.2020 за розрахунками
Товариства мав становити 604,51 грн/МВт*год. При цьому, відповідно до
Прогнозного балансу електричної енергії на 2020 рік, затвердженого Мінекоенерго

28.04.2020, враховано прогнозний обсяг передачі (споживання) електричної енергії
на очікуваному рівні – 139 156 млн. кВт.год.
Водночас, пунктом 2.1 глави 2 Порядку проведення відкритого обговорення
проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП
від 30.06.2017 № 866 (далі – Порядок проведення відкритого обговорення),
передбачено, що якщо рішення з питань встановлення цін (тарифів)/змін до них,
схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку/змін до них,
приймається за ініціативою НКРЕКП, відкрите обговорення (відкрите слухання) на
місцях не проводиться.
Для забезпечення цілісної збалансованої роботи ПРАТ «НЕК «Укренерго», з
метою якнайшвидшого врегулювання проблемних питань в електроенергетичній
сфері, ураховуючи листи ПРАТ «НЕК «Укренерго» 17.06.2020 № 01/21629 та
25.06.2020 № 01/22982, на засіданні НКРЕКП, яке проводилось 26.06.2020 у формі
відкритого слухання, прийнято рішення щодо схвалення уточненого проєкту
постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня
2019 року № 2668» (далі – Проєкт рішення) , згідно з яким тариф на послуги з
передачі електричної енергії з 01.08.2020 становитиме 327,97 грн/МВт·год. (без
урахування податку на додану вартість).
Проєктом рішення враховано коригування статей «витрати, пов’язані з
купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат
електричної» енергії на її передачу», «витрати на виконання спеціальних обов’язків
для забезпечення загальносуспільних інтересів, в тому числі із забезпечення
збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел», та
відповідний перерахунок статті витрат «внески на регулювання». Враховано
прогнозний обсяг передачі (споживання) електричної енергії врахувати на рівні,
запропонованому Товариством – 139 156 млн. кВт-год.
Разом з цим, при розрахунку статті «витрати пов’язані з купівлею електричної
енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її
передачу» враховано зниження ціни електричної енергії на ринку «на добу наперед»
протягом січня – травня 2020 року.
При розрахунку складових витрат «із забезпечення збільшення частки
виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, крім приватних
домогосподарств» не враховано погашення 40 % суми заборгованості за електричну
енергію, що виникла у ДП «Гарантований покупець» перед Виробниками ВДЕ, у
зв’язку із наданням послуги із забезпечення збільшення частки виробництва
електричної енергії з альтернативних джерел у 2020 році (відповідно до пункту 4
розділу III Меморандуму).
При цьому, погашення заборгованості за електричну енергію, що виникла у
ДП «Гарантований покупець» перед Виробниками ВДЕ, відповідно до листа ПРАТ
«НЕК «Укренерго» від 25.06.2020 № 01/22982 запропоновано за рахунок таких
джерел:
1) залучення кредитних коштів (з урахуванням положень пункту
7 розділу III Меморандуму), зокрема від Європейського банку реконструкції та
розвитку (ЄБРР) у сумі 128 млн євро або 3,8 млрд грн, від Європейського
інвестиційного банку (ЄІБ) у сумі 92 млн євро або 2,8 млрд грн (за рахунок економії,
яка досягнута за результатами проведення міжнародних конкурсних торгів у рамках
спільних з банком проектів «Будівництво ПЛ 750 кВ РАЕС – Київська» та
«Будівництво ПЛ 750 кВ ЗАЕС – Каховська»);

2) частини коштів, отриманих від розподілу пропускної спроможності
міждержавного перетину станом на 1 квітня 2020 року – 1,4 млрд грн відповідно до
проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо
врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питання
сертифікації оператора системи передачі), реєстр. № 3364-1 від 30.04.2020, який
схвалено Комітетом Верховної Ради України з питань енергетики та житловокомунальних послуг та рекомендовано Верховній Раді України прийняти за основу.
Проєкт постанови НКРЕКП разом з обґрунтовуючими матеріалами
щодо перегляду тарифу на послуги з передачі електричної енергії ПРАТ «НЕК
«Укренерго» було оприлюднено за посиланням http://www.nerc.gov.ua/?id=52228 з
метою одержання до 05.07.2020 від заінтересованих сторін зауважень і пропозицій.
Протягом визначеного періоду до НКРЕКП надійшли звернення від
заінтересованих осіб, у тому числі від ПРАТ «НЕК «Укренерго», місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, із зауваженнями і
пропозиціями до оприлюдненого проєкту рішення НКРЕКП.
Відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення 07.07.2020 в
приміщенні НКРЕКП відбулося відкрите обговорення схваленого проєкту
рішення НКРЕКП щодо перегляду тарифу на послуги з передачі електричної
енергії з 01.08.2020. До обговорення були залучені (за згодою) уповноважені
представники ПРАТ «НЕК «Укренерго», представники структурних підрозділів
НКРЕКП, особи, які надали зауваження та пропозиції до проєкту рішення
НКРЕКП, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування шляхом дистанційної участі (відеозв’язку).
За результатами відкритого обговорення було складено Протокол відкритого
обговорення, який 07.07.2020 розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП у мережі
Інтернет за посиланням: http://www.nerc.gov.ua/?news=10315.
03.07.2020 Верховною Радою України прийнято за основу Проект Закону «Про
внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки
виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», зареєстрованого
за № 3658.
Ураховуючи зазначене вище, на розгляд НКРЕКП виноситься питання про
прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від
10 грудня 2019 року № 2668», яка має набути чинності з 01.08.2020.
Проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від
10 грудня 2019 року № 2668» додається.

Заступник директора Департаменту
із регулювання відносин у сфері енергетики

А. Огньов

22
___________________
.12.

2019
2668

,
,
,

1.
2019

2668

1)
2)
2.

155,40

327,97

Додаток
до постанови НКРЕКП
10.12.2019 № 2668
(у редакції постанови НКРЕКП
від _____________№_______ )

Структура тарифу на послуги з передачі електричної енергії
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»

№ з/п

Перелік складових частин витрат з передачі електричної енергії, що
включаються в розрахунок тарифу

Одиниця виміру

У тарифі,
розрахованому на
2020 рік

Операційні витрати
Матеріальні витрати
послуги виробничого характеру

тис. грн

8 620 483

1.1
1.1.1

тис. грн
тис. грн

293 003
31 291

1.1.2

сировина та допоміжні матеріали

тис. грн

26 176

1.1.3

тис. грн

28 392

1.1.4

паливно-мастильні матеріали
витрати на ремонт

тис. грн

153 086

1.1.5

витрати на електричну енергію для господарчих потреб

тис. грн

43 577

1.1.6

витрати на охорону праці

тис. грн

10 481

1.2

Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації
технологічних витрат електричної енергії

тис. грн

4 852 600

1.3
1.4
1.5

Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація

тис. грн
тис. грн
тис. грн

2 096 101
461 142
576 428

1.6

Витрати (доходи) від управління обмеженнями з розподілу пропускної
спроможності міждержавного перетину

тис. грн

0

тис. грн
тис. грн
тис. грн

341 209

1

1.7
1.8
2
3
3.1
3.1.1
3.1.2

Інші операційні витрати
Коригування необхідного доходу
Фінансові витрати
Витрати з прибутку:

тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

0
495 706
2 467 766
2 023 568
293 893
1 657 358

тис. грн

9 109

3.1.3

прибуток (чистий прибуток):
капітальні інвестиції
на повернення залучених кредитних коштів
інші витрати з прибутку

3.1.4

відрахування частини прибутку на виплату дивідендів до державного бюджету

тис. грн

63 208

3.2

податок на прибуток

тис. грн

444 198

4

Витрати на виконання спеціальних обов’язків для забезпечення
загальносуспільних інтересів, у тому числі:

тис. грн

34 055 002

4.1

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з
альтернативних джерел для приватних домогосподарств

тис. грн

2 261 960

4.2

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з
альтернативних джерел, крім приватних домогосподарств

тис. грн

31 793 042

5

Дефіцит або профіцит коштів у частині надходження та витрат, пов’язаних
з наданням послуг із приєднання електроустановок замовників до
електричних мереж

тис. грн

0

6
7

Усього витрат (необхідний дохід)
Обсяг передачі (споживання), експорту електричної енергії

тис. грн
МВт∙год

45 638 957
139 156 000

8

Тариф

грн/МВт∙год

327,97
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