Обґрунтування до рішення НКРЕКП
про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року
№ 766 «Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії
карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19)»
На ринку «на добу наперед» (далі – РДН) та внутрішньодобовому ринку
в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» діють цінові обмеження для годин
мінімального навантаження – 1 500 грн/МВт*год та для годин максимального
навантаження – 2 500 грн/МВт*год. Середньозважена ціна РДН в торговій зоні
«Острів Бурштинської ТЕС» за листопад 2021 року склала 2 201,10 грн/МВт*год
та за 18 діб грудня 2021 року – 2 199,68 грн/МВт*год.
На сьогодні ключовим питанням сталого проходження ОЗП 2021/2022 є
забезпечення необхідних обсягів палива. Так, враховуючи цінову кон’юнктуру
на вугілля та газ на світових ринках (вугілля на європейському хабі наразі
торгується за ціною 169 дол. США за тонну, ціна газу на ринку України сягає
36 000 грн за тис.м3), у виробників електричної енергії, які здійснюють відпуск
електричної енергії в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС», виникає дефіцит
обігових коштів.
Також варто зазначити, що середньозважені ціни на РДН у Словаччині,
Угорщині та Румунії за жовтень – листопад 2021 року складають
151 – 197 євро/МВт*год.
Ураховуючи загальну тенденцію до росту вартості енергетичних ресурсів
на світовому ринку та звернення виробників електричної енергії, що здійснюють
продаж електричної енергії в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС»,
Департамент енергоринку пропонує розглянути питання щодо внесення зміни до
постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766 «Про дії учасників ринку
електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних
із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».
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Про внесення зміни до
постанови
НКРЕКП
від
08 квітня 2020 року № 766
Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної
хвороби (COVID-19)» та постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня
2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до пункту 5 постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від
08 квітня 2020 року № 766 «Про дії учасників ринку електричної енергії у період
дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19)» такі зміни:
в абзаці п’ятому цифри «1500» замінити цифрами «1650»;
в абзаці шостому цифри «2500» замінити цифрами «3000».
2. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2022 року.
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