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Зауваження та пропозиції до проекту
Постанови НКРЕКП «Про затвердження
Змін до Правил ринку»

Шановний Валерію Володимировичу!
ГС «Перша Енергетична Асоціація України» розглянула розміщений на
сайті Комісії 29.04.2021 проект Постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до
Правил ринку» (далі - Проект) та надає до них наступні концептуальні
зауваження та пропозиції:
1. Зміни, що вносяться Проектом до п.4.10.3 та п.10.9 Правил ринку є
неприйнятними, оскільки мають на меті заміну тимчасового (до ЗО квітня
2020 року) незаконного та економічно хибного положення на постійно
діюче.
Зазначене положення зобов’язує постачальників послуг з балансування
(ППБ) «подавати свої заявки/пропозиції на балансуючому ринку таким чином,
щоб по кожній одиниці обладнання ППБ, що перебуватиме в роботі на день Б,
на завантаження було не менше 10% від її встановленої (номінальної)
потужності... та на розвантаження не менше 5% ...», Фактично, це є
примусом виробників-ППБ надавати оператору системи передачі (ОСП)
безоплатні допоміжні послуги (ДП) з надання резервів потужності, а саме ДП
з надання резервів заміщення (РЗ) та частково ручних резервів відновлювання
частоти (рРВЧ).

Це підтверджується, зокрема, тим, що за час дії чинної тимчасової норми,
ОСП жодного разу не проводив аукціонів із закупівлі ДП з надання РЗ, а
закупівлю ДП з надання рРВЧ здійснював в обсягах менших, ніж встановлені
Кодексом системи передачі (КСП).
Як вже неодноразово Асоціація звертала увагу Регулятора, зазначена
норма:
- прямо суперечить положенням Закону України «Про ринок
електричної енергії» (зокрема, пп.2) п.З ст.ЗО, пп.13) п.1 ст.ЗЗ, п.1 та п.9
ст.69),
- наносить збитки виробникам-ППБ, як шляхом недоотримання
ними доходу від фактичного надання ДП, так і через погіршення
економічної ефективності роботи їх генеруючого обладнання.
Останнє пояснюється тим, що за чинної норми резерви на
розвантаження та навантаження розподіляються пропорційно по всіх
одиницях обладнання ППБ, тоді як робота ринку ДП мала б
результатом розміщення цих резервів на менш економічному
обладнанні.
Середній обсяг надання безоплатних ДП тільки ППБ-виробниками ТЕС
складає близько 450 МВт на завантаження та 225 МВт на розвантаження
(за середньорічного навантаження ТЕС у 2020 році 4500 МВт). За очікуваних
середніх цін на ДП з надання РЗ та рРВЧ 200 та 100 грн/МВт.год, відповідно,
на завантаження/розвантаження, обсяг втраченого тільки виробниками ТЕС
доходу за рік складає майже 1 млрд.грн (985,5 млн.грн = 8760 год * (450 МВт
* 200 грн/МВт.год + 225 МВт * 100 грн/МВт.год)).
У зв’язку з викладеним, Асоціація наполягає на вилученні
запропонованого Проектом доповнення останнім абзацом п.4.10.3.
2.
Проект, зокрема зміни до пп.5.28, 5.29.2-5.29.5, 7.2.1, 7.3.1, 7.6.1,7.7.1,
7.13, 10.11 Правил ринку передбачає відмову від щоденних розрахунків на
балансуючому ринку та остаточний перехід на щодекадні розрахунки, які на
початку передбачались лише як вимушений та тимчасовий захід.
Це є неприйнятним, оскільки сприятиме погіршенню фінансової
стійкості ринку, зокрема, через зростання поточної заборгованості між
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учасниками БР та збільшення їх потреби в обігових коштах (зокрема, через
зростання розміру фінансових гарантій).
На нашу думку, це є кроком назад, навіть, якщо певний час щодекадні
розрахунки ще матимуть місце з об’єктивних причин. Виходячи з зазначеного,
пропонуємо всі пункти, де йдеться про відмову від щоденних розрахунків, та
пов’язані з ними пункти, залишити в існуючій редакції.
3. Проектом вносяться зміни до п.2.3.4 Правил ринку та додається новий
п.2.2.11, які встановлюють право ОСП у разі недоотримання або отримання від
СВБ помилкових даних, розраховувати для учасників ринку, що входять до
складу балансуючої групи цієї СВБ, максимальні обсяги продажу на РДН та
максимальні обсяги продажу за двосторонніми договорами (ДЦ).
Разом з тим, формулювання, які застосовуються у зазначених пунктах,
припускають різне тлумачення або є не зрозумілими (наприклад, у п.2.3.4
максимальний обсяг продажу на РДН пропонується визначати пропорційно
обсягам продажу на РДД).
З метою уникнення непорозумінь, вважаємо за доцільне у пп. 2.2.11 та
2.3.4 замість текстових формулювань застосувати формули розрахунку
максимальних обсягів продажу на РДН та за ДД.
4. Запропоновані Проектом зміни передбачають розділення чинного
п.10.10 Правил ринку, шляхом:
- переносу до нового п.2.3.9 норми щодо обов’язкового продажу
виробниками (крім виробників з ВДЕ) та імпортерів у кожному
розрахунковому періоді доби на РДН не менше 10% сумарного відпуску
електроенергії,
- збереження у п.10,9 Правил ринку норми щодо обмеження цін заявок
на БР величиною 115% від встановленого обмеження ціни на РДН.
Перша норма, як вже неодноразово наголошувалось Асоціацією, не
відповідає положенням Закону «Про ринок електричної енергії». Зокрема,
відповідно до пп.1) п.З статті 67 Закону, Регулятор має право встановлювати
«виробникам та імпортерам - граничну нижню межу обов’язкового місячного
обсягу продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед», але не
більше ЗО відсотків їхнього місячного обсягу продажу електричної енергії...»;
З

Крім того, ця вимога є практично не здійсненною, оскільки у кожному
розрахунковому періоді (у кожній годині) виробники не можуть гарантувати
продаж на РДН не менше 10% свого відпуску, зокрема, внаслідок аварійних
зупинок генеруючого обладнання, команд на БР, конкуренції на РДН. Слід
також враховувати, що за чинних нічних граничних цін на РДН, що є
близькими або навіть нижчими за паливну складову виробників на ТЕС та ТЕЦ,
останні фактично примушуються вночі працювати собі у збиток.
З метою уникнення зазначеного, п.2.3.9 Правил ринку пропонується
викласти у редакції, передбаченій Законом «Про ринок електричної енергії»:
«2.3.9. Для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих
гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну
енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів гранична нижня
межа обов'язкового продажу електричної енергії на РДН за місяць становить
10 відсотків від сумарного місячного обсягу відпуску електричної енергії всіма
одиницями відпуску такого виробника. ОСП забезпечує перевірку дотримання
учасниками ринку вимоги цього абзацу до 10 числа місяця, наступного за
звітним, та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками
ринку.
Вимога, визначена абзацом першим цього пункту, застосовується окремо
для кожної торгової зони, визначеної ОСП відповідно до цих Правил та
погодженої Регулятором.»
Друга норма (п.10.9 в редакції Проекту) є рудиментом початкового етапу
впровадження
ринку
електроенергії,
коли
існували
побоювання
неконтрольованого зростання цін на ринку. Наразі очевидно, що в новому ринку
у 95% часу існує профіцит пропозиції, ціни здебільшого необгрунтовано низькі
(на 30-50% нижче, ніж на суміжник ринках), а фінансовий стан більшості
виробників є критичним. Досвід зими 2020-2021 року також виявив, що в
умовах тимчасового дефіциту пропозиції (за відсутності палива, аварійності),
виробники вимушені використовують природний газ, у т.ч. за командами
диспетчера на БР, отримуючи через наявність необгрунтованих обмежень ціни
на БР значні збитки. Таким чином, збереження чинного обмеження ціни на БР
шляхом його прив’язки до обмеження ціни на РДН є дестимулюючим і
економічно необгрунтованим.
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Слід також зазначити, що ця норма також не відповідає положенням
Закону «Про ринок електроенергії». Абз.4 п.9 Прикінцевих та перехідних
положень встановлює, що «У разі істотного коливання цін на ринку «на добу
наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку та відповідно до
методики, визначеної Регулятором, Регулятор має право встановлювати
граничні ціни (тимчасові мінімальні та/або максимальні цінові межі) на ринку
«на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку.»
Натомість, Проект передбачає обмеження ціни на БР без прив’язки до коливань
цін на ринку та не відповідно до затвердженої методики.
Виходячи із зазначеного, п.10.9 пропонується вилучити.
5. І чинна редакція, і запропоновані Проектом зміни (п.7.6.1 Правил ринку
та пгі.2) до п.5.2 Додатку 2) використовують термін «штрафна санкція».
На нашу думку, цей термін має бути замінений всюди, де треба за
змістом у тексті Правил ринку терміном «платіж за невідповідність». В
іншому випадку це:
- викликає плутанину із штрафними санкціями, що застосовуються
відповідно до діючого законодавства, у разі невиконання сторонами
своїх зобов’язань (дивись, наприклад, зміни Проекту до п.7.8.2 Правил
ринку),
- наражає на ризики додаткового оподаткування, оскільки «штрафна
санкція» на відміну від «платежу за невідповідність» збільшуватиме
об’єкт оподаткування при розрахунку ПДВ та податку на прибуток.
6. Проект вносить новий п. 1.12.9 до Правил ринку, що передбачає
щомісячне оприлюднення Оператором ринку (ОР) на своєму веб-сайті цін
на електричну енергію на ринках «на добу наперед» (РДН) та на БР сусідніх
держав, які є сторонами Енергетичного Співтовариства.
Підтримуючи необхідність надання учасникам ринку максимально
можливих обсягів інформації щодо функціонування ринків електроенергії
України та суміжних держав, вважаємо за доцільне зробити наступні
уточнення:
- ОР має оприлюднювати на своєму сайті ціни на РДН та
внутрішньодобових ринках (ВДР) суміжних держав (де є такі ринки),
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- ОСП має оприлюднювати на своєму сайті ціни на БР та ринках
допоміжних послуг та/або ринках потужності суміжних держав (де є
такі ринки).
- до сусідніх держав треба відносити всі країни, з якими Україна має
електричні зв’язки та, відповідно, можливе перетікання електричної
енергії (до сусідніх держав - сторін Енергетичного Співтовариства
відноситься тільки Молдова).
Відповідно, п.1.12.9 пропонується викласти у наступній редакції:
«1.12.9. З метою подальшої інтеграції ринку електричної енергії України
із загальноєвропейським енергетичним ринком, для вивчення можливого впливу
о б ’єднання ринків на ціноутворення на цих ринках ОСП щомісяця оприлюднює
на своєму веб-сайті ціни на електричну енергію, що склалися за попередній
календарний місяць на балансуючих ринках, ринках допоміжних послуг та
ринках потужності (за наявності) сусідніх держав.»
Щодо оприлюднення оператором ринку інформації на РДН та ВДР
сусідніх держав, то, на нашу думку, це положення має бути нормою Правил
РДН/ВДР.

З повагою,
Президент ГС «ПЕАУ»
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