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Порядок денний:
Обговорення зауважень та пропозицій, наданих до проєкту, що має
ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження змін до
деяких постанов НКРЕКП».
Слухали:
Шамрелюк Ю.С.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), розроблено та схвалено на
засіданні, що проводилось у формі відкритого слухання 28 липня 2021 року,
проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до деяких постанов
НКРЕКП» (далі – Проєкт постанови).
За результатами спільних нарад з НЕК «УКРЕНЕРГО» та учасниками
ринку узгоджено доцільність внесення змін до нормативно-правових
документів, що врегульовують питання відповідальності за небаланси
виробників електричної енергії, що мають у своєму складі генеруючі одиниці,
яким встановлено «зелений» тариф або які набули підтримку, та які працюють
на іншому паливі.
АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» надало свої пропозиції щодо
вищезазначених змін стосовно уточнення врегулювання питання входження до
балансуючої групи гарантованого покупця.
Так, після розгляду пропозицій АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» та з
урахуванням нарад з НЕК «УКРЕНЕРГО», НКРЕКП розроблено та схвалено
Проєкт постанови.
Учасники наради були проінформовані про надані зауваження та
пропозиції із попереднім зазначенням позиції НКРЕКП щодо їх прийняття або
відхилення. Частину пропозицій, які є доцільними було попередньо враховано
НКРЕКП.
Під час обговорення заслухали представників НЕК «Укренерго»,
ДП «Гарантований покупець», USAID ESP, ТОВ «Вінд Пауер» та АТ «ДТЕК
Західенерго» щодо Проєкту постанови.
За результатами обговорення узгодили кінцеву редакцію Проєкту
постанови.
Вирішили:

Вирішили:
1. Відкриті обговорення Проєкту постанови проведені на засадах
гласності та відкритості, та вважати такими, що відбулися.
2. Оприлюднити протокол відкритого обговорення проєкту рішення
НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта – постанови НКРЕКП «Про
внесення змін до деяких постанов НКРЕКП» разом із таблицею узгоджених
позицій до вищезазначеного Проєкту постанови.
Додаток: на 7 арк. у 1 прим.

Заступник директора
Департаменту енергоринку

Секретар

І. Сідоров

А. Асельдєров

Таблиця узгоджених позицій до проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про
затвердження змін до деяких постанов НКРЕКП»

Поточна редакція проєкта постанови

Пропозиції

Обгрунтування

у главі 1.5:
пункт 1.5.1 доповнити новим
абзацом такого змісту:
«Для виробників електричної
енергії, які увійшли до балансуючої
групи гарантованого покупця, договір
про врегулювання відповідальності за
небаланси призупиняє свою дію лише
по генеруючих одиницях, для яких

НЕК «Укренерго»:
« Пропонуємо додати
уточнення щодо вступу до
балансуючої
групи
гарантованого покупця та
врегулювання
відповідальності
за
небаланси учасників цієї
балансуючої групи, які мають

1) у розділі І:
підпункт 7 пункту 1.3.9 глави 1.3
доповнити словами та знаками «та/або
гарантованого покупця (у разі входження
виробника
до
балансуючої
групи
гарантованого покупця)»;

у главі 1.5:
пункт 1.5.4 доповнити словами «з
урахуванням правил функціонування
балансуючої
групи
гарантованого
покупця»;
пункт 1.5.5 доповнити новим
абзацом такого змісту:
«Гарантований
покупець
несе
фінансову відповідальність перед ОСП за

Спосіб врахування або
мотиви відхилення
зауважень (пропозицій)
За
результатом
обговорення
сформовано
таку
редакцію:
«1) у розділі І:
підпункт 7 пункту
1.3.9 глави 1.3 доповнити
словами
та
знаками
«та/або
гарантованого
покупця
(у
разі
входження виробника до
балансуючої
групи
гарантованого
покупця)»;
доповнити новим
підпунктом
такого
змісту:
«10)
торгові
зони.».»
Враховано
частково.
Враховано
пропозицію щодо пункту
1.5.1 глави 1.5.
Пропозицію щодо
пункту 1.5.4 глави 1.5 не
враховано,
так
як
Правила
ринку

небаланси електричної енергії виробників
електричної енергії, які увійшли до його
балансуючої групи, лише по генеруючих
одиницях,
для
яких
установлено
«зелений» тариф або щодо яких
переможець аукціону набув право на
підтримку.»;

установлено «зелений» тариф або щодо
яких переможець аукціону набув право
на підтримку.»
пункт 1.5.5 доповнити новим
абзацом такого змісту:
«Гарантований покупець несе
фінансову відповідальність перед ОСП
за небаланси електричної енергії
виробників електричної енергії, які
увійшли до його балансуючої групи,
лише по генеруючих одиницях, для
яких установлено «зелений» тариф або
щодо яких переможець аукціону набув
право на підтримку, а також за
небаланси,
які
виникають
у
гарантованого
покупця
при
виконанні спеціальних обов’язків,
покладених Кабінетом Міністрів
України..»;»
(Лист
НЕК
«Укренерго»
від
16 серпня 2021 року № 01/35629)

крім
ліцензії
виробника
також
і
ліцензію
постачальника.
Правила
ринку
встановлюють
загальні
вимоги та положення роботи
на ринку електроенергії;
зокрема,
щодо
функціонування СВБ та БГ.
Вважаємо
недоцільним
зазначати в Правилах ринку
поверхневі посилання на інші
нормативні Акти, які і так
обов’язкові до виконання;
пропонуємо або видалити
виділене, або конкретизувати
положення чіткими нормами
Відповідно до пункту
9.2 постанови НКРЕКП від
26.04.2019 № 641, продавці та
споживачі за «зеленим»
тарифом
відшкодовують
частку
вартості
врегулювання
небалансу.
Тобто
з
урахуванням
зазначеного, вказаний пункт
потребує редагування. Проте
даний пункт не враховує
створення
небалансів
гарантованим покупцем при
виконанні
спеціальних
обов’язків
покладених
Кабінетом Міністрів України

визначають
загальні
положення
щодо
балнсуючих груп, у той
час
як
правила
функціонування
балансуючої
групи
гарантованого покупця
конкретизують
їх
виключно
для
балансуючої
групи
гарантованого покупця.
На разі, відсутнє
розділення
небалансів
гарантованого покупця
відносно їх походження.
Так, пропозицію щодо
пункту 1.5.5 глави 1.5 не
враховано.

пункт 1.7.5 глави 1.7 доповнити
новим підпунктом такого змісту:
«7)
установлює
виробникам
електричної енергії нульовий обсяг
продажу електричної енергії за договором
купівлі-продажу електричної енергії за
«зеленим» тарифом та/або договором
купівлі-продажу електричної енергії між
гарантованим покупцем та суб'єктом
господарювання, який за результатами
аукціону набув право на підтримку.»;

згідно постанови КМУ №
483.».
Виключити.
НЕК «Укренерго»:
(Лист
НЕК
«Укренерго»
від
Пропонуємо видалити.
16 серпня 2021 року № 01/35629)
«Дефолтний»
статус
надається
УЧАСНИКУ
РИНКУ (Х-коду), а не
окремій
електроустановці
(W-коду), і нульовий обсяг
також встановлюється Хкоду як учаснику. Водночас,
на жаль, встановлювати
«Дефолтний»
статус
гарантованому
покупцю
заборонено,
і
тому
пропонуємо
видалити
виділене.
Дане положення не
відповідає положенням статті
65 Закону України «Про
ринок електричної енергії».
Відповідно до частини другої
статті
65,
гарантований
покупець
зобов’язаний
викупити
у
суб’єктів
господарювання, які входять
у його балансуючу групу всю
фактичну
відпущену
електричну
енергію
за
«зеленим»
тарифом,
з
урахуванням надбавки до
нього. Відповідно до статті 65
зазначеного
Закону,
не
передбачається
умов

Враховано

встановлення
нульового
обсягу продажу електричної
енергії для ВДЕ за «зеленим»
тарифом, а також щодо
набуття
статусу
«Дефолтний»
таких
виробників.
Тобто,
гарантований
покупець,
зобов’язаний
оплатити
суб’єкту господарювання за
всю фактично відпущену
електричну енергію. У разі
внесення змін до Закону
України
«Про
ринок
електричної
енергії»,
зазначені зміни можуть бути
внесені до Правил ринку.»
Виключити.
«Підпункт 3 пункту 1.7.5 глави
1.7 викласти у такій редакції:
«3) зупиняє майбутні та
скасовує діючі реєстрації ДД щодо
продажу
електричної
енергії
учасникам ринку, окрім договору
про купівлю-продаж електричної
енергії за «зеленим» тарифом;»
(Лист АТ «ДТЕК Західенерго» від
16 серпня 2021 року № 022/1/36)

АТ
«ДТЕК
Західенерго»:
Пропонуємо залишити
право учаснику балансуючої
групи
Гарантованого
покупця
не
припиняти
можливість
реалізації
електричної
енергії
Гарантованому покупцю, при
умові виконання зобов’язань
в рамках договору про
купівлі-продажу електричної
енергії за "зеленим" тарифом
оскільки це різна природа
виникнення зобов’язань:
•зобов’язання
щодо

Не враховано
Чинна редакція і так
передбачає права для
учасника ринку, які
пропонується
пропозицією АТ «ДТЕК
Західенерго».

врегулювання небалансів з
оператором системи передачі
виникають
в
рамках
виконання вимог Закону
України
«Про
ринок
електричної енергії»;
•зобов’язання
щодо
купівлі-продажу електричної
енергії за "зеленим" тарифом
виникають відповідно до
Закону
України
«Про
альтернативні
джерела
енергії».
Більш
того,
задля
отримання зеленого тарифу
відповідний
виробник
електричної енергії повинен
увійти до балансуючої групи
гарантованого покупця, що
апріорі
виключає
його
можливість не розрахунку з
ОСП,
і,
як
наслідок,
недоотримання
коштів
іншими
учасниками
балансуючого ринку.
Отже, учасники ринку в
статусі
виробників
за
«зеленим» тарифом фізично
не мають можливості не
виконати зобов’язань на
балансуючому ринку перед
ОСП, і тому таке право на
продаж,
гарантоване
державою України не може

2) абзац чотирнадцятий пункту 2.3.1
глави 2.3 розділу ІІ доповнити знаками та
словами «, крім генеруючих одиниць, які
входять
до
балансуючої
групи
гарантованого покупця»;
3) в абзацах четвертому та
тринадцятому пункту 6.1.11 глави 6.1
розділу VI після слова «генерації»
доповнити знаками та словами «, крім
генеруючих одиниць, які входять до
балансуючої
групи
гарантованого
покупця,».
2) главу 7 Типового договору про
купівлю-продаж електричної енергії за
«зеленим» тарифом після пункту 7.9
доповнити новим пунктом 7.10 такого
змісту:
«7.10. З дня набуття продавцем за
«зеленим» тарифом статусу «Дефолтний»
дія глав 2 – 5 цього Договору
призупиняється на період присвоєння
такого статусу.».

бути припинено.
Виключити.
НЕК «Укренерго»:
(Лист
НЕК
«Укренерго»
від
Непотрібне уточнення.
16 серпня 2021 року № 01/35629)
Назва коефіцієнту не має
нічого спільного з делегацією
небалансів
W-кодів.
Пропонуємо
видалити
виділене

Виключити.
НЕК «Укренерго»:
(Лист
НЕК
«Укренерго»
від
Пропонуємо
не
16 серпня 2021 року № 01/35629)
приймати такі зміни. Законом
(Лист АТ «ДТЕК Західенерго» від не передбачена заборона
16 серпня 2021 року № 022/1/36)
щодо купівлі та продажу
електричної
енергії
гарантованим покупцем у
таких виробників, які входять
в
балансуючу
групу
гарантованого покупця, а
передбачається зобов’язання
викуповувати всі обсяги
фактично
відпущеної
електричної енергії в мережу
за «зеленим» тарифом з
урахуванням надбавки до
нього.
Після
внесення
відповідних змін до Закону,
зокрема,
у
частині
анулювання обсягів продажу
у визначених випадках, такі

Враховано

Враховано

положення можуть бути
внесені до Правил ринку.

