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ОНЛАЙН ДИСКУСІЯ
«Нова методика відшкодування
за невідпущену енергію. 
Позиції гравців ринку ВДЕ.»
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Чинне законодавство
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ЗУ Про ринок електричної енергії
Вартість електричної енергії, не відпущеної виробником електричної енергії,
який здійснює продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом відповідно
до цього Закону, або виробником, який за результатами аукціону набув право
на підтримку, у результаті виконання ним команди оператора системи
передачі на зменшення навантаження, відшкодовується такому виробнику за
встановленим йому "зеленим" тарифом або за аукціонною ціною, крім
випадків надання таких команд у разі системних обмежень, що є наслідком
дії обставин непереборної сили.

Правила ринку
4.18.12. Вартість електричної енергії, що не відпущена ВДЕ, яким
установлено «зелений» тариф, у результаті виконання ними команди ОСП на
зменшення навантаження, відшкодовується цим виробникам за
встановленими «зеленими» тарифами, крім випадків надання таких команд
при системних обмеженнях, що є наслідком дії форс-мажору. Обсяг
зменшення визначається від заявленого цими ВДЕ графіка.
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Чинне законодавство
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ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо
удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з
альтернативних джерел енергії» № 810-IX від 21 липня 2020 року
II. Прикінцеві та перехідні положення

2. До дня набрання чинності підпунктом 8 пункту 3 розділу I цього
Закону вартість електричної енергії, не відпущеної за "зеленим"
тарифом або за аукціонною ціною виробником електричної
енергії, який здійснює продаж електричної енергії за "зеленим"
тарифом відповідно до цього Закону, або виробником, який за
результатами аукціону набув право на підтримку, у результаті
виконання ним команди оператора системи передачі на зменшення
навантаження, відшкодовується такому виробнику оператором
системи передачі.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810-20#n116
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Зміни до Правил ринку
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Хто відшкодовує?

Яким чином? Укренерго створює та підтримує A-І - рахунок відшкодування за не
відпущену електричну енергії

Яким договором буде 
регулюватись?

Договір про врегулювання небалансів електричної енергії між ОСП та
виробником ВДЕ

Як визначити обсяг не 
відпущеної електричної 
енергії?

Відповідно до Методики розрахунку обсягу не відпущеної
електричної енергії виробником, який здійснює продаж електричної
енергії за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною, в результаті
виконання команд оператора системи передачі (що буде додатком 8
до Правил ринку) за кожен період обмеження окремо

Які ще документи необхідно 
підписувати сторонам?

ОСП надає виробнику ВДЕ Акт відшкодування за виконання команди
диспетчера зі зменшення навантаження та плати за невідповідність
виконання такої команди до 12 числа місяця, наступного за тим,
щодо якого його сформовано
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Порядок відшкодування
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команда на зменшення 
навантаження

щомісяця надсилає 
платіжний документ
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Порядок відшкодування
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два підписаних ОСП 
Акти до 12 числа

Взаєморозрахунки ОСП та продавця гарантованому покупцю

Період Обсяг, 
МВт·год

Тариф, 
грн/МВт·год

Розмір 
відшкодування, 

грн

Плата за 
невідповідність, 

грн

Кінцевий платіж,
грн

з до

1 2 3 4 5 6 7

Акт
відшкодування за виконання команди диспетчера із зменшення навантаження

та плати за невідповідність виконання такої команди
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Методика розрахунку обсягу не відпущеної 
електричної енергії виробником ВДЕ

− виокремлення одніє або
декількох генеруючих
одиниць (інверторів, 
вітрових турбін), в якості
еталону, для якої буде 
здійснюватись окремий
комерційний облік

− обсяг відпуску за період, що
передує часу початку дії
диспетчерської команди; або

− для сонця та якщо
обмеження > 1 години: дані за 
тіж ж години в яких діє
обмеження, 
як середнє значення за 5 
днів перед обмеженням

8

Еталонний метод Розрахунковий метод

Розрахунковий метод використовується лише у випадках, 
якщо не можливо здійснити розрахунок еталонним методом
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Невиконання диспетчерських команд
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Невиконана команда –це 
відхилення обсягу електричної 
енергії на > 10% протягом часу 
виконання команди диспетчера

Якщо виробник ВДЕ протягом 
календарного місяця більше 

одного разу не виконує 
диспетчерські команди, ОСП 
протягом двох робочих днів з 
моменту невиконання другої 

диспетчерської команди 
повідомляє про це Регулятора.

Впровадження плати за 
невідповідність виконання команд 

диспетчера із зменшення 
навантаження
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Доступ до інформації
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Чи є необхідність єдиного реєстру команд 
диспетчера на зменшення навантаження

виробників ВДЕ?

ОСП оприлюднює на вебсайті в 
кінці кожного місяця 

інформацію щодо обсягу не 
відпущеної електричної 

енергії продавцями 
гарантованого покупця

ОСП на вебсайті оприлюднює в 
кінці кожного календарного 

кварталу зведену інформацію 
за категоріями диспетчерських 

команд, інформацію щодо 
порушення диспетчерських 

команд
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Зміни з 1 січня 2021 року
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− ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо
удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з
альтернативних джерел енергії» № 810-IX від 21 липня 2020 року

− 8) у статті 68:

− частину першу доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
− "Оператор системи передачі для забезпечення операційної

безпеки має право за межами балансуючого ринку придбавати
послуги із зменшення навантаження виробником, який
здійснює продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом або за
аукціонною ціною";

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810-20#n166
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#n1385
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Зміни з 1 січня 2021 року
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Команда оператора системи передачі на зменшення
навантаження виробникам, які здійснюють виробництво
електричної енергії на об’єктах електроенергетики, що
використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням
гідроенергії - мікро-, міні- та малим гідроелектростанціям), яким
встановлено "зелений" тариф, або виробникам, які за результатами
аукціону набули право на підтримку, крім випадків надання таких
команд при системних обмеженнях, які є наслідком дії обставин
непереборної сили, є прийняттям пропозиції (заявки) таких
виробників на надання послуги із зменшення навантаження
виробником, який здійснює продаж електричної енергії за
"зеленим" тарифом або за аукціонною ціною.
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Зміни з 1 січня 2021 року
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Виробники, які здійснюють виробництво електричної енергії на
об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні
джерела енергії (а з використанням гідроенергії - мікро-, міні- та малі
гідроелектростанції), яким встановлено "зелений" тариф, або
виробники, які за результатами аукціону набули право на підтримку,
зобов’язані надавати оператору системи передачі пропозиції
(заявки) щодо надання послуги зі зменшення навантаження
виробником, який здійснює продаж електричної енергії за
"зеленим" тарифом або за аукціонною ціною в обсягах, що
відповідають добовому графіку виробництва електричної
енергії, а в протилежному випадку - зобов’язані надавати послуги на
балансуючому ринку відповідно до правил ринку.
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Зміни з 1 січня 2021 року
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Вартість послуги із зменшення навантаження виробником, який
здійснює продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом або за
аукціонною ціною, наданої в результаті виконання команди оператора
системи передачі, дорівнює вартості електричної енергії, не
відпущеної таким виробником за "зеленим" тарифом або за
аукціонною ціною.
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Зміни з 1 січня 2021 року
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доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

"Розрахунок обсягу не відпущеної виробником, який здійснює
продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом або за аукціонною
ціною, електричної енергії в результаті виконання команд оператора
системи передачі здійснюється відповідно до затвердженої
Регулятором методики, що є невід’ємною частиною правил ринку.
Така методика повинна ґрунтуватися на об’єктивних показниках
виробництва електричної енергії на відповідних об’єктах
електроенергетики. Порядок надання послуг із зменшення
навантаження виробником, який здійснює продаж електричної енергії
за "зеленим" тарифом або за аукціонною ціною, визначається
правилами ринку"
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Подальші кроки

16

Проект Постанови 
від НКРЕКП

Пропозиції галузі 
та зауваження до 

проекту Постанови
до 12 жовтня 2020 

включно

Затвердження 
змін
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CMS контакти

Віталій Радченко
Партнер
Керівник практики 
енергетики та проектів
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Марина Ільчук
Старший юрист
Практика енергетики та 
проектів

Катерина Корнелюк
Юрист
Практика енергетики та 
проектів

T +380 44 391 3377
E kyivoffice@cms-cmno.com

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Ukraine
вул. Володимирська 38, 6й поверх
м. Київ 01030
Україна

Follow us:

Facebook 
@cmscmckua

LinkedIn 
CMS Ukraine (CMS Cameron McKenna Nabarro
Olswang) 

Twitter
CMS_law
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