
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ 

ПОСЛУГ 

 

 

ЗВІТ 

щодо отриманих  НЕК «УКРЕНЕРГО» доходів від розподілу  

пропускної спроможності міждержавних перетинів та їх використання  

за період з 01 липня 2021 року по 30 червня 2022 року 

 

І. Загальні положення 

Відповідно до пункту 10 частини третьої статті 6 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» (далі – Закон) до повноважень Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

(далі – НКРЕКП, Регулятор), належить здійснення моніторингу використання 

оператором системи передачі1 доходів, отриманих від розподілу пропускної 

спроможності міждержавних перетинів.  

Згідно з частиною п’ятою статті 43 Закону НКРЕКП щороку до 31 липня 

оприлюднює звіт про отримані оператором системи передачі доходи від управління 

обмеженнями за 12 місяців до 30 червня поточного року, інформацію про 

використання доходів від управління обмеженнями та висновок щодо відповідності 

їх використання Закону. 

Відповідно до частини першої статті 43 Закону будь-які доходи від розподілу 

пропускної спроможності міждержавного перетину можуть бути використані для 

таких цілей:  

1) гарантування фактичної наявності розподіленої пропускної спроможності; 

2) технічного обслуговування та збільшення пропускної спроможності шляхом 

здійснення інвестицій у систему передачі, зокрема в будівництво нових 

міждержавних ліній електропередачі. 

У разі якщо доходи не можуть бути ефективно використані для цілей, 

визначених частиною першою статті 43 Закону, частина цих коштів, що належить 

оператору системи передачі, може враховуватися Регулятором під час 

затвердження тарифу на передачу електричної енергії та/чи його зміни. Про таке 

врахування Регулятор інформує Секретаріат Енергетичного Співтовариства. 

                                                             
1Функції якого наразі виконує «НЕК «Укренерго» https://ua.energy/kliyentam/auktsiony/ 

https://ua.energy/kliyentam/auktsiony/
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Решта коштів, що надійшли до оператора системи передачі від розподілу 

пропускної спроможності міждержавного перетину, перераховуються на окремий 

рахунок оператора системи передачі з метою ефективного використання для цілей, 

визначених частиною першою статті 43 Закону. 

Положеннями пункту 11.5.1 глави 11.5 розділу XI Порядку розподілу 

пропускної спроможності, затвердженого постановою НКРЕКП від 03.04.2020 

№ 763 (далі – Порядок), вимоги Закону деталізуються і для зазначених цілей мають 

використовуватися будь-які доходи від розподілу пропускної спроможності 

міждержавного перетину, у тому числі доходи, отримані від зберігання доходів від 

розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину на окремому 

поточному рахунку аукціонного офісу (НЕК «Укренерго»), та кошти, отримані 

аукціонним офісом у вигляді штрафів за неноміновані добові фізичні права на 

передачу. 

ІІ. Доходи, отримані від розподілу пропускної спроможності 

міждержавних перетинів 

24 лютого 2022 року об’єднана енергосистема України (ОЕС  України) почала 

роботу в ізольованому від енергосистем Росії, Білорусі та мережі ENTSO-E режимі, 

у якому ОЕС України була об’єднана з «островом Бурштинської ТЕС». Після 

успішного завершення випробувань ОЕС України відбулась прискорена 

синхронізація з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E без 

відновлення паралельної роботи з енергосистемами російського агресора та 

Білорусі.  

До початку ізольованого режиму роботи НЕК «Укренерго» шляхом 

проведення відповідних річних, місячних та добових аукціонів2 здійснювала 

розподіл пропускної спроможності за такими міждержавними перетинами: 

«Острів Бурштинської ТЕС» ↔ енергооб’єднання ENTSO-E (Угорщина (HU), 

Словаччина (SK), Румунія (RO)) (UA ↔ ENTSO-E); 

«Острів Бурштинської ТЕС» ↔ енергосистема Словаччини, ПЛ – 35 кВ 

Ужгород – 2 – Собранці (UA → SK);  

«Направлена передача» Добротвірська ТЕС → Замость (Польща) (UA → PL);  

ОЕС України ↔ Молдавська енергосистема (UA ↔ MD); 

ОЕС України ↔ ОЕС Білорусі (UA ↔ BY);  

ОЕС України ↔ ЄЕС Росії (UA ↔ RU). 

                                                             
2 Аукціони проводяться відповідно до Порядку розподілу пропускної спроможності, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 03.04.2020 № 763.  
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 У зв’язку із продовженням з кінця лютого роботи в ізольованому режимі, 

відповідно до наказу Міністерства енергетики України № 101 від 04.03.2022 «Про 

стабілізацію роботи ринку електричної енергії» аукціонний офіс скасував місячні 

аукціони з розподілення пропускної спроможності на березень 2022 року за всіма 

напрямками, крім Україна – Молдова, Молдова – Україна.  

Синхронізація енергосистеми України з енергомережею континентальної 

Європи ENTSO-E відбулась 16 березня 2022 року. Наприкінці березня відновили 

роботу добові аукціони з розподілу міждержавних перетинів на перетині з 

Польщею, а наприкінці червня 2022 року – на перетині з Румунією. Станом на 

кінець звітного періоду розподіл пропускної спроможності здійснювався за 

перетинами: 

ОЕС України ↔ енергооб’єднання ENTSO-E (Румунія (RO));  

Направлена передача» Добротвірська ТЕС → Замость (Польща) (UA → PL);  

ОЕС України ↔ Молдавська енергосистема (UA ↔ MD). 

За запитом НКРЕКП  НЕК «Укренерго» надано інформацію3 щодо отриманих 

доходів від розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів та 

інформацію щодо їх використання за період з 01 липня 2021 року по 30 червня 

2022 року. 

Так, відповідно до наданої інформації сумарні надходження від розподілу 

пропускної спроможності міждержавних перетинів НЕК «Укренерго» за 

результатами річних, місячних та добових аукціонів за період з 01 липня 2021 року 

по 30 червня 2022 року склали 7 936 311 566,09 грн.  

Відповідно до частини десятої статті 38 Закону учасники ринку, які отримали 

доступ до пропускної спроможності, отримують від оператора системи передачі 

відшкодування за будь-які обмеження, крім дії обставин непереборної сили. За 

період з 01 липня 2021 року по 30 червня 2022 року НЕК «Укренерго», за 

припинення та обмеження доступу до пропускної спроможності, було повернено 

кошти у сумі 6 063 808 781,15 грн. 

Дані щодо отриманих НЕК «Укренерго» доходів від розподілу пропускної 

спроможності міждержавних перетинів за результатами річних, місячних та 

добових аукціонів, за вирахуванням відшкодувань за припинення та обмеження 

доступу до пропускної спроможності, повернень за скасування результатів річних 

аукціонів, у розрізі кожного місяця звітного періоду наведені в таблиці 14. 

 

 

                                                             
3 Лист «НЕК «Укренерго» від 25.07.2022 № 01/31049. 
4 Дані вказано з урахуванням попереднього блокування коштів за результатами аукціонів. 
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Таблиця 1 

Період Дохід, грн (без ПДВ) 

Липень 2021 34 141 285,17  

Серпень 2021 24 657 216,67  

Вересень 2021 57 523 918,95  

Жовтень 2021 140 064 176,40  

Листопад 2021 435 467 694,18  

Грудень 2021 77 117 438,05  

Січень 2022 617 469 804,58  

Лютий 2022 475 593 629,34  

Березень 2022 0  

Квітень 2022 192 780  

Травень 2022 85 881,60  

Червень 2022 10 186 960  

УСЬОГО 1 872 502 784,94  

 

Дані щодо отриманих доходів за звітний період у розрізі перетинів зображено 

на рисунку 1. 

  
Рисунок 1 
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ІІІ. Використання доходів, отриманих від розподілу пропускної 

спроможності міждержавних перетинів 

         Відповідно до частини 3 статті 6 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» до повноважень Регулятора належить затвердження, перегляд та 

здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм оператора системи 

передачі. За результатами аналізу фактичного виконання Інвестиційної програми 

НЕК «Укренерго», що була розглянута та схвалена  Регулятором, було зроблено 

висновок, що обсяги фінансування були спрямовані на виконання заходів з 

технічного переоснащення, реконструкції та будівництва енергооб’єктів системи 

передачі, що забезпечують здійснення міждержавних перетоків. Відтак, за друге 

півріччя 2021 року за рахунок доходів, отриманих від розподілу пропускної 

спроможності, НЕК «Укренерго» профінансовано:      

                - нове будівництво в розмірі 106 736,39 тис. грн (без ПДВ); 

        - технічне переоснащення та реконструкцію мереж у розмірі 72 914,10 тис. 

грн (без ПДВ).  

За інформацією НЕК «Укренерго» у першому півріччі 2022 року 

НЕК «Укренерго» було використано доходів від розподілу пропускної 

спроможності міждержавних перетинів на нове будівництво, технічне 

переоснащення та реконструкцію у сумі 14 363,21 тис. грн. 

ІV. Висновки 

НКРЕКП продовжує в межах своїх повноважень здійснювати моніторинг та 

контроль цільового використання НЕК «Укренерго» доходів, отриманих від 

розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, згідно з вимогами 

чинного законодавства. 

 

 

01 серпня 2022 року 


