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Голові Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних
послуг
Тарасюку В.В.
Шановний Валерію Володимировичу!
За результатами проведеного моніторингу роботи ринку електричної енергії
Міністерство енергетики України акцентує увагу Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі
– НКРЕКП, Регулятор) як органу, до повноважень якого належить державне
регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, на загрозливій ситуації з
ціноутворенням на організованих сегментах ринку електричної енергії, що
потенційно створює загрозу порушення безпеки постачання електричної енергії
споживачам.
Так у травні-червні 2021 року середньозважена ціна базового продукту
(BASE) на ринку «на добу наперед» (далі – РДН) склала 933 грн/МВтгод, що
суттєво нижче ніж задекларована собівартість виробництва електричної енергії
тепловими електричними станціями та, в тому числі, призводить до фінансового
розбалансування стратегічного державного підприємства «НАЕК «Енергоатом»,
на яке Кабінетом Міністрів України покладено виконання спеціальних обов’язків
із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.
У підсумку, така ситуація значно погіршує фінансовий стан виробників
електричної енергії, ускладнює проведення ремонтної кампанії генеруючого
обладнання відповідно до затвердженого Міненерго графіку та фактично
унеможливлює формування запасів вугілля у необхідних для сталого проходження
осінньо-зимового періоду 2021/2022 (далі - ОЗП) обсягах.
Як наслідок, створюється загроза порушення безпеки постачання електричної
енергії в ОЕС України, особливо під час майбутнього проходження ОЗП.
В цьому контексті необхідно наголосити, що в рамках виконання плану
заходів із синхронізації об'єднаної енергетичної системи України з об'єднанням
енергетичних систем держав - членів Європейського Союзу ENTSO-E, під час
проходження ОЗП 2021/2022 заплановано тестову роботу об’єднаної енергетичної
системи України та енергетичної системи Республіки Молдова в ізольованому
режимі. Тому, питання забезпечення достатності генеруючих потужностей (якості
виконаних
ремонтів
генеруючого
обладнання
електростанцій
та
теплоелектроцентралей і накопичення необхідних запасів палива на складах ТЕС і

ТЕЦ) є вкрай важливим. Відсутність дієвих заходів, спрямованих на стабілізацію
ціноутворення на ринку електричної енергії, потенційно створить загрозу для
успішного завершення процесу синхронізації ОЕС України з ENTSO-E.
Для упередження зазначених викликів, Міненерго проведено низку нарад із
ключовими учасниками ринку електричної енергії з метою обговорення
проблемних питань, які виникають в процесі функціонування ринку.
Так, за результатами наради від 13 травня 2021 року Міненерго опрацьовано і
узагальнено пропозиції учасників ринку, які листами від 24.05.2021
№ 26/1.1-4.1-8125 та від 31.05.2021 № 26/1.1-4.1-8563 надіслано на розгляд до
НКРЕКП.
На нараді від 01 червня 2021 року учасниками ринку було повторно
наголошено на необхідності вжиття невідкладних заходів з імплементації
попередньо напрацьованих пропозицій, зокрема, щодо:
можливості
уведення
тимчасової
заборони
трейдерам
та
електропостачальникам подавати заявки на продаж електроенергії на РДН/ВДР;
усунення на період профіциту електричної енергії цінових обмежень на
організованих сегментах ринку, зокрема, шляхом ухвалення проекту постанови
НКРЕКП «Про затвердження Методики встановлення граничних цін на ринку «на
добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку»;
верифікації
походження
та
обсягів
проданої
трейдерами
та
електропостачальниками електричної енергії на РДН/ВДР;
врегулювання проблемних питань ціноутворення на внутрішньодобовому
ринку, зокрема, тимчасового запровадження мінімальної ціни на ВДР на рівні не
нижче ніж на РДН;
опрацювання можливості тимчасового встановлення в поданих на РДН
заявках на продаж електричної енергії мінімальної ціни на рівні, не нижче
виробничої собівартості ДП «НАЕК «Енергоатом»;
погашення заборгованості перед виробниками на балансуючому ринку
електричної енергії.
За інформацією присутніх на зазначеній нараді членів НКРЕКП, на 02.06.2021
Регулятором заплановано проведення засідання, на якому, відповідно до п. 32
порядку денного, планується розглянути заходи щодо врегулювання актуальних
питань діяльності учасників ринку електричної енергії.
Зважаючи на зазначене, з метою усунення загрози порушення безпеки
постачання електричної енергії просимо на найближчому засіданні НКРЕКП
розглянути подані учасниками ринку пропозиції щодо врегулювання проблемних
питань функціонування ринку електричної енергії.
За результатами прийнятих НКРЕКП рішень, просимо у тижневий термін
поінформувати Міністерство енергетики України.
З повагою
Міністр

Юлія ФЕДОСЄЄВА 206 38 95

Герман ГАЛУЩЕНКО

