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ОГЛЯД РИНКУ

Ринок двосторонніх договорів
На майданчику «Української енергетич-
ної біржі» протягом 11-15 січня відбува-
лися аукціони з купівлі/продажу елек-
троенергії за двосторонніми договорами 
від 8-ми компаній, загалом було вистав-
лено 27 позицій.
Найбільше позицій 11 січня виставив 
на продаж електроенергію з відновлю-
вальних джерел ДП «Гарантований по-
купець» сумарною потужністю 160 МВт 
на період з 13 по 31 січня 2021р. Дер-
жпідприємство пропонувало базове 
навантаження по 1192,9 грн/МВт-год, 
потужністю 60 МВт. Також, «Гаранто-
ваний покупець» пропонував блоч-
ні заявки на 9:00-16:00 на всі дні, за 
стартовою ціною 1195,63 грн/МВт-год, 
загальною потужністю 100 МВт. По 
завершенню аукціонів, «Гарантовано-
му покупцю» вдалося продати базове 
навантаження за ціною від 1275,9 до 
1326,9 грн/МВт-год, а блочні за-
явки –  від 1480,63 до 1494,63 грн/МВт-
год. Покупцями стали 12 компаній: 
«Д.Трейдінг», «Укр Газ Ресурс», «НЕК 
«Укренерго», «Екотехноінвест», «Ю.Ко-
модітіз», «Овіс Трейд», «Стелла Енер-
джі», «Полтавський ГЗК», «Енерго збут 
транс», «Миколаївська електропоста-
чальна компанія», «АС» та «Ентра М».
ДП «НАЕК «Енергоатом» виставляв 
на «Українській енергетичній бір-
жі» 2 позиції на 15-31 та 17-22 січ-
ня 2021р в рамках механізму ПСО. 
Загальний обсяг пропонованого 
навантаження спецобов’язку ста-
новив 235 тис МВт-год, потужність –  
706,3 МВт. Ціна для «Енергоатому» 
в рамках ПСО становить 150 грн/
МВт-год.
ПрАТ «Укргідроенерго» вдалося 12 січня 
реалізувати заявлені обсяги потужністю 
100 МВт, об’єктом продажу стали 2 по-
зиції блочної заявки на «денні» години 

(8:00-23:00) на 14-20 та 14-31 січня, ціна 
реалізації склала 1560 та 1468 грн/МВт-
год відповідно.
Вперше виставила електроенергію на 
продаж «Ю.Комодітіз». Компанія пропо-
нувала в ОЕС України базове наванта-
ження 30 МВт за ціною 1615 грн/МВт-
год, змогла реалізувати –  29 МВт за ціною 
на 5% нижчою за стартову –  1540 грн/
МВт-год.
ДП «Калуцька ТЕЦ-Нова» в торговій зоні 
Острова БуТЕС пропонувала 12 та 15 січ-
ня 4 позиції блочних заявок «денних» та 
«нічних» годин на всі дні лютого 2021р. 
Але держпідприємству не вдалося реа-
лізувати запропоновані на біржі обсяги, 
тому компанія знову виставила ці обсяги 
на аукціон 18 січня 2021р.
Ще один гравець в Бурштинському ос-
трові –  «ДТЕК Західенерго» пропонував 
2 позиції по 200 МВт кожна на 16-31 січ-
ня –  базове навантаження та блочна за-
явка на «денні» години в режимі торгів 
коефіцієнтами, стартовий коефіцієнт –  
1,05. Таким чином, компанія реалізувала 
170 МВт блочної заявки з коефіцієнтом 
0,99, базове навантаження продати не 
вдалося. 
Також, дві компанії, ТОВ «Закарпат-
тяенергозбут» та АТ «Харківобленерго» 
виставляли заявки на купівлю електро-
енергії.
«Закарпаття енергозбут» в «Острові Бу-
ТЕС» 14 січня хотіло придбати як базове, 
так і пікове та позапікове навантаження 
за коефіцієнтом в 0,99 від ціни на РДН. 
Але компанії не вдалося придбати необ-
хідні обсяги.
«Харківобленерго» потребувало для 
покриття технічних втрат 14,5 тис МВт-
год (потужністю 213 МВт). Аукціон від-
бувався в режимі торгів коефіцієнтами. 
Компанії вдалося придбати увесь не-
обхідний обсяг за стартовим коефіцієн-
том –  0,995.

Ринок «на добу наперед» 
та внутрішньодобовий ринок
На ринку «на добу наперед» в торговій 
зоні ОЕС України за 10-16 січня було ре-
алізовано 574 тис МВт-год. Середньоз-
важена ціна коливалась від 1203,89 до 
1610,28 грн/МВт-год. Найнижчий показ-
ник був зафіксований 12 січня, а найви-
щий –  наступного дня, 13 січня. Ціна змі-
нювалась в межах 2-31%.
Пропозиція на РДН в ОЕС України за 
цей період перевищувала попит в се-
редньому в півтора рази. Середня про-
позиція становила 134 тис МВт/год, по-
пит –  83 тис МВт/год. Середньозважений 
обсяг купівлі-продажу за 7 днів складає 
82 тис МВт/год. Значних коливань об-
сягу реалізації, пропозиції та попиту не 
відбувалося.
На РДН в торговій зоні Бурштинського 
острова середньозважена ціна за елек-
троенергію була стабільною весь тиж-
день, становивши від 1632,5 до 1734,52 
грн/МВт-год. Найнижча ціна була на 
неділю 10 січня, найвища –  на 16 січня. 
Показник коливався в межах 1-4%.
Загальний обсяг реалізованої 10-16 січ-
ня електроенергії на РДН в БуТЕС стано-
вив 60 тис МВт/год. Пропозиція на цьо-
му сегменті ринку пропозиція зазвичай 
вдвічі вища за попит. Таким чином, в се-
редньому пропонується 18,5 тис МВт/
год, а попит залишався на рівні близько 
8,5 тис МВт/год.
На внутрішньодобовому ринку в торговій 
зоні ОЕС України за 8-14 січня ціна коли-
валася від 1174,47 до 1589,92 грн/МВт-
год. Найнижча ціна сформувалася 10 січ-
ня, найвища –  13 січня. Протягом цього 
періоду найбільші коливання ціни відбу-
лися 10-13 січня: 11 січня показник під-
нявся на 34% –  до 1572,74 грн/МВт-год, 
а наступного дня впав на 21% –  до 1237,26 
грн/МВт-год. 13 січня ціна знову різко під-
нялась на 29% –  до 1589,92 грн/МВт-год.
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Анонсовані аукціони з продажу електроенергії на майданчику "Української енергетичної біржі" 

Дата 
проведення Продавець Тип 

аукціону Торгова зона Тип графіку Період відпуску
Розмір 
лоту, 
МВт

Запропо-
нована 

потужність, 
МВт

Запропо-
нований 

обсяг, МВт-
год

Стартова ціна, 
грн/МВт-год 

(без ПДВ)

11.01.2021 ДП "Гарантований 
покупець" Продаж ОЕС України Базове 

навантаження
13.01.2021 - 
31.01.2021 1 30 13680 1192,9

11.01.2021 ДП "Гарантований 
покупець" Продаж ОЕС України Базове 

навантаження
13.01.2021 - 
31.01.2021 1 20 9120 1192,9

11.01.2021 ДП "Гарантований 
покупець" Продаж ОЕС України Базове 

навантаження
13.01.2021 - 
31.01.2021 1 5 2280 1192,9

11.01.2021 ДП "Гарантований 
покупець" Продаж ОЕС України 9-16, всі дні 13.01.2021 - 

31.01.2021 1 30 4560 1195,63

11.01.2021 ДП "Гарантований 
покупець" Продаж ОЕС України 9-16, всі дні 13.01.2021 - 

31.01.2021 1 40 6080 1195,63

11.01.2021 ДП "Гарантований 
покупець" Продаж ОЕС України 9-16, всі дні 13.01.2021 - 

31.01.2021 1 20 3040 1195,63

11.01.2021 ДП "Гарантований 
покупець" Продаж ОЕС України 9-16, всі дні 13.01.2021 - 

31.01.2021 1 5 760 1195,63

11.01.2021 ДП "Гарантований 
покупець" Продаж ОЕС України Базове 

навантаження
13.01.2021 - 
31.01.2021 1 5 2280 1192,9

11.01.2021 ДП "Гарантований 
покупець" Продаж ОЕС України 9-16, всі дні 13.01.2021 - 

31.01.2021 1 5 760 1195,63

12.01.2021 ДП "Калуська ТЕЦ-
Нова" Продаж Бурштинський 

острів
1-7,24-24, всі 
дні

01.02.2021 - 
28.02.2021 1 35 7840 980

12.01.2021 ДП "Калуська ТЕЦ-
Нова" Продаж Бурштинський 

острів 8-23, всі дні 01.02.2021 - 
28.02.2021 1 30 13440 1850

12.01.2021 ПрАТ 
"Укргідроенерго" Продаж ОЕС України 8-23, всі дні 14.01.2021 - 

31.01.2021 1 50 14400 1700

12.01.2021 ПрАТ 
"Укргідроенерго" Продаж ОЕС України 8-23, всі дні 14.01.2021 - 

20.01.2021 1 50 5600 1700

12.01.2021 ТОВ "Ю.Комодітіз" Продаж ОЕС України Базове 
навантаження

14.01.2021 - 
31.01.2021 1 30 12960 1615

13.01.2021 ДП "НАЕК 
"Енергоатом" Продаж ОЕС України

Навантаження 
спеціального 
обов'язку

15-31.01.2021 1 504,3 205744,183 150

14.01.2021 ТОВ "ДТЕК 
Західенерго" Продаж Бурштинський 

острів
Базове 
навантаження

16.01.2021 - 
31.01.2021 1 200 76800 коефіцієнт 

1,05

14.01.2021 ТОВ "ДТЕК 
Західенерго" Продаж Бурштинський 

острів 8-23, всі дні 16.01.2021 - 
31.01.2021 1 200 51200 коефіцієнт 

1,05

14.01.2021 ТОВ "Закарпаття-
енергозбут" Купівля Бурштинський 

острів
Базове 
навантаження

01.02.2021 - 
28.02.2021 1 30 20160 0,99

14.01.2021 ТОВ "Закарпаття-
енергозбут" Купівля Бурштинський 

острів
1-7, 24-24, всі 
дні

01.02.2021 - 
28.02.2021 1 30 6720 0,99

14.01.2021 ТОВ "Закарпаття-
енергозбут" Купівля Бурштинський 

острів 8-23, всі дні 01.02.2021 - 
28.02.2021 1 30 13440 0,99

15.01.2021 ДП "Калуська ТЕЦ-
Нова" Продаж Бурштинський 

острів
1-7,24-24, всі 
дні

01.02.2021 - 
28.02.2021 1 35 7840 980

15.01.2021 ДП "Калуська ТЕЦ-
Нова" Продаж Бурштинський 

острів 8-23, всі дні 01.02.2021 - 
28.02.2021 1 30 13440 1850

Сумарний обсяг купівлі/продажу на ВДР 
в ОЕС України 8-14 січня становить 116,7 тис 
МВт-год. За цей період обсяг попиту та 
пропозиції був стабільний, кожної доби 
пропозиція перевищувала попит. Середній 
обсяг пропозиції за добу становив 48 тис 
МВт-год, обсяг попиту –  25 тис МВт-год.
Період з 8 по 14 січня на ВДР в Остро-
ві Бурштинської ТЕС почався з високої 
середньозваженої ціни в п’ятницю –  

2030,31 грн/МВт-год. Вже наступно-
го дня, 9 січня на ВДР в БуТЕС не було 
реалізовано жодний обсяг, цього дня 
пропозиція перевищувала попит в 174 
рази –  854,4 проти 4,9 МВт-год. На 10 січ-
ня ціна сформувалася на рівні 1582,84 
грн/МВт-год (найнижчий показник за 
8-14 січня). Наступного дня, в понеділок 
відбулося підвищення ціни на 17% –  до 
1851,82 грн/МВт-год. А 12-14 січня по-

казник тримався на рівні 1636,98-1756,9 
грн/МВт-год без різких стрибків.
Сумарний обсяг купівлі/продажу на 
ВДР в Острові БуТЕС 8-14 січня стано-
вить 241,7 МВт-год. Для цієї торгової 
зони характерний значний розрив між 
пропозицією та попитом. Максималь-
ний обсяг біло запропоновано 11 січ-
ня –  2137,7 МВт-год, але попит того дня 
становив лише 59,1 МВт-год.
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Результати аукціонів з продажу електроенергії на майданчику "Української енергетичної біржі" 

Дата 
проведення Продавець

Купівля 
або 

продаж
Тогівельна зона Покупець Тип графіку Період відпуску

Розмір 
лоту, 
МВт

Запропо-
нована 

потужність, 
МВт

Обсяг, 
МВт-год

Ціна, грн/
МВт-год 

(без ПДВ)

11.01.2021 ДП "Гарантований 
покупець" Продаж ОЕС України

"Д.Трейдінг", 
"Укр Газ Ресурс", 
"НЕК "Укренерго", 
"Екотехноінвест", 
"Ю.Комодітіз", 
"Овіс Трейд", 
"Стелла Енерджі", 
"Полтавський ГЗК", 
"Енерго збут транс", 
"Миколаївська 
електропо стачальна 
компанія", "АС", 
"Ентра М"

Базове 
навантаження

13.01.2021 - 
31.01.2021 1 30 13680 1280,9

11.01.2021 ДП "Гарантований 
покупець" Продаж ОЕС України Базове 

навантаження
13.01.2021 - 

31.01.2021 1 20 9120 1325,4

11.01.2021 ДП "Гарантований 
покупець" Продаж ОЕС України Базове 

навантаження
13.01.2021 - 

31.01.2021 1 5 2280 1326,9

11.01.2021 ДП "Гарантований 
покупець" Продаж ОЕС України Базове 

навантаженя
13.01.2021 - 

31.01.2021 1 5 2280 1275,9

11.01.2021 ДП "Гарантований 
покупець" Продаж ОЕС України 9-16, всі дні 13.01.2021 - 

31.01.2021 1 40 6080 1489,13

11.01.2021 ДП "Гарантований 
покупець" Продаж ОЕС України 9-16, всі дні 13.01.2021 - 

31.01.2021 1 20 3040 1494,63

11.01.2021 ДП "Гарантований 
покупець" Продаж ОЕС України 9-16, всі дні 13.01.2021 - 

31.01.2021 1 5 760 1487,63

11.01.2021 ДП "Гарантований 
покупець" Продаж ОЕС України 9-16, всі дні 13.01.2021 - 

31.01.2021 1 30 4560 1480,63

11.01.2021 ДП "Гарантований 
покупець" Продаж ОЕС України 9-16, всі дні 13.01.2021 - 

31.01.2021 1 5 760 1481,23

12.01.2021 ДП "Калуська ТЕЦ-
Нова" Продаж Бурштинський 

острів
1-7,24-24, всі 

дні
01.02.2021 - 

28.02.2021 0 0 0 0

12.01.2021 ДП "Калуська ТЕЦ-
Нова" Продаж Бурштинський 

острів 8-23, всі дні 01.02.2021 - 
28.02.2021 0 0 0 0

12.01.2021 ПрАТ 
"Укргідроенерго" Продаж ОЕС України "Укр Газ Ресурс" 8-23, всі дні 14.01.2021 - 

31.01.2021 1 50 14400 1468

12.01.2021 ПрАТ 
"Укргідроенерго" Продаж ОЕС України "Ютіліті Трейдінг" 8-23, всі дні 14.01.2021 - 

20.01.2021 1 50 5600 1560

12.01.2021 ТОВ "Ю.Комодітіз" Продаж ОЕС України Базове 
навантаження

14.01.2021 - 
31.01.2021 1 29 12528 1540

13.01.2021 ДП "НАЕК 
"Енергоатом" Продаж ОЕС України "Гарантований 

покупець"

Навантаження 
спеціального 

обов'язку
15-31.01.2021 1 504,3 205744,183 150

14.01.2021 ТОВ "ДТЕК 
Західенерго" Продаж Бурштинський 

острів
Базове 

навантаження
16.01.2021 - 

31.01.2021 0 0 0 0

14.01.2021 ТОВ "ДТЕК 
Західенерго" Продаж Бурштинський 

острів 8-23, всі дні 16.01.2021 - 
31.01.2021 1 170 43520 коефіцієнт 

0,99

15.01.2021 АТ "Харківобленерго" Купівля ОЕС України 9-22, робочі дні 21-31.01.2021 1 65 6370 коефіцієнт 
0,995

15.01.2021 АТ "Харківобленерго" Купівля ОЕС України 1-8,23-24, 
робочі дні 21-31.01.2021 1 45 3150 коефіцієнт 

0,995

15.01.2021 АТ "Харківобленерго" Купівля ОЕС України 10-22, неробочі 
дні 21-31.01.2021 1 60 3120 коефіцієнт 

0,995

15.01.2021 АТ "Харківобленерго" Купівля ОЕС України 1-9, 23-24, 
неробочі дні 21-31.01.2021 1 43 1892 коефіцієнт 

0,995

15.01.2021 ДП "НАЕК 
"Енергоатом" Продаж ОЕС України

Навантаження 
спеціального 
обов'язку

17-22.01.2021 1 201,9 29080,103 150
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14.01.2021 ТОВ "Закарпаття-
енергозбут" Купівля Бурштинський 

острів
Базове 

навантаження
01.02.2021 - 

28.02.2021 0 0 0 0

14.01.2021 ТОВ "Закарпаття-
енергозбут" Купівля Бурштинський 

острів
1-7, 24-24, 

всі дні
01.02.2021 - 

28.02.2021 0 0 0 0

14.01.2021 ТОВ "Закарпаття-
енергозбут" Купівля Бурштинський 

острів 8-23, всі дні 01.02.2021 - 
28.02.2021 0 0 0 0

15.01.2021 ДП "Калуська ТЕЦ-
Нова" Продаж Бурштинський 

острів
1-7,24-24, всі 

дні
01.02.2021 - 

28.02.2021 0 0 0 0

15.01.2021 ДП "Калуська ТЕЦ-
Нова" Продаж Бурштинський 

острів 8-23, всі дні 01.02.2021 - 
28.02.2021 0 0 0 0

15.01.2021 АТ 
"Харківобленерго" Купівля ОЕС України 9-22, робочі 

дні 21-31.01.2021 1 65 6370 коефіцієнт 
0,995

15.01.2021 АТ 
"Харківобленерго" Купівля ОЕС України 1-8,23-24, 

робочі дні 21-31.01.2021 1 45 3150 коефіцієнт 
0,995

15.01.2021 АТ 
"Харківобленерго" Купівля ОЕС України 10-22, 

неробочі дні 21-31.01.2021 1 60 3120 коефіцієнт 
0,995

15.01.2021 АТ 
"Харківобленерго" Купівля ОЕС України 1-9, 23-24, 

неробочі дні 21-31.01.2021 1 43 1892 коефіцієнт 
0,995

Результати торгів на ринку "на добу наперед" в ОЕС України 

Дата постачання Обсяг купівлі-продажу 
МВт-год

Загальний обсяг пропозиції, 
МВт-год

Загальний обсяг попиту, 
МВт-год

Середньозважена ціна, 
грн/МВт-год

10.01.2021 70313,1 135886,2 70956 1203,89
11.01.2021 80844,9 124662,8 81715,2 1579,22
12.01.2021 78384,7 138412,3 79046,2 1251,63
13.01.2021 89390,9 141183,3 90780,6 1610,28
14.01.2021 87187,6 141592,5 87962,8 1585,79
15.01.2021 83110,2 131724,3 83757 1346,28
16.01.2021 85721,3 130705,7 86710,4 1580,57

Ціни та обсяги електроенергії на ринку "на добу наперед" в ОЕС України

Попит та пропозиція на ринку "на добу наперед" в ОЕС України, МВт-год
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Результати торгів на ринку "на добу наперед" в "Острові Бурштинської ТЕС"

Дата постачання Обсяг купівлі-продажу 
МВт-год

Загальний обсяг пропозиції, 
МВт-год

Загальний обсяг попиту, 
МВт-год

Середньозважена ціна, грн/
МВт-год

10.01.2021 7510,9 19750 7510,9 1632,5
11.01.2021 8232,4 18772,6 8232,4 1646,02
12.01.2021 9118,3 22347,6 9118,3 1651,31
13.01.2021 8887,7 15541,2 8887,7 1642,61
14.01.2021 9425,6 16068,8 9425,6 1633,72
15.01.2021 9222,5 17585,1 9240,2 1660,53
16.01.2021 7508,2 19463,1 7563,4 1734,52

Середні ціни (індекси) на різні типи навантаження на ринку "на добу наперед", грн/МВт-год
ОЕС України Острів Бурштинської ТЕС

Дата Базове 
навантаження

Пікове 
навантаження

Позапікове 
навантаження

Базове 
навантаження

Пікове 
навантаження

Позапікове 
навантаження

10.01.2021 1191,17 1127,13 1255,21 1523,05 1805,01 1241,08
11.01.2021 1547,61 1819,98 1275,23 1526,38 1810,01 1242,75
12.01.2021 1234,73 1350,35 1119,11 1529,71 1815 1244,41
13.01.2021 1557,87 1817,56 1298,17 1533,04 1820 1246,08
14.01.2021 1554,77 1741,81 1367,73 1526,37 1810 1242,75
15.01.2021 1332,37 1478,07 1186,67 1539,71 1830,01 1249,42
16.01.2021 1559,18 1760,93 1357,42 1678,04 2038,75 1317,33

Ціни та обсяги електроенергії на ринку "на добу наперед" в Острові БуТЕС

Індекси РДН в ОЕС України, грн/МВт-год Індекси РДН в Острові БуТЕС, грн/МВт-год
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Ціни та обсяги електроенергії на 
внутрішньодобовому ринку в ОЕС України

Попит та пропозиція на внутрішньодобовому 
ринку в ОЕС України, МВт-год

Результати торгів на внутрішньодобовому ринку в "Острові Бурштинської ТЕС" 

Дата постачання Обсяг купівлі-продажу 
МВт-год

Загальний обсяг пропозиції, 
МВт-год

Загальний обсяг попиту,
 МВт-год

Середньозважена ціна, 
грн/МВт-год

08.01.2021 6,1 543 49,1 2030,31
09.01.2021 0 854,4 4,9 0
10.01.2021 20,5 991,1 41,6 1582,84
11.01.2021 42,4 2137,7 59,1 1851,82
12.01.2021 108,9 702,1 125,5 1756,9
13.01.2021 29,7 438,2 44,4 1780,52
14.01.2021 34,1 642,5 68,3 1636,98

Ціни та обсяги електроенергії на внутрішньодобовому ринку в Острові БуТЕС

Спотові ціни на угорській біржі HUPX та середньозважена 
ціна на ринку "на добу наперед" в Острові Бурштинської ТЕС, грн/МВт-год
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Погодинні ціни на РДН в Острові БуТЕС та суміжних європейських країнах, євро/МВт-год 

ГЕНЕРАЦІЯ

Виробництво електроенергії в 
Україні протягом 2020р знизилось 
на 3,3% - до 148,8 млрд кВт-год
Загальне виробництво електроенергії в 
Україні протягом 12 міс 2020р (у порів-
нянні до 2019р) знизилось на 3,3% - до 
148,8 млрд кВт-год.
Про це свідчать опубліковані Міністер-
ством енергетики оперативні дані про 
роботу електроенергетичного комплек-
су за 2020р.
Протягом 12 міс 2020р виробництво е/е 
в Україні становило - 148,809 млрд кВт-
год, що на 3,3% менше показника 2019р 
(153,967 млрд кВт-год).
Найбільший обсяг е/е протягом минуло-
го року згенерували атомні електростан-
ції (АЕС) – 51,2% або 76,2 млрд кВт-год 
(що на 8,2% менше за показник 2019р – 
83 млрд кВт-год).
На другому місці за обсягами виробни-
цтва теплоелектростанції (ТЕС) та тепло-
електроцентралі (ТЕЦ), які разом відпу-
стили у мережу – 35,2% від загального 
обсягу е/е (з них 26,6% припадає на ТЕС, 
а 8,6% на ТЕЦ) або -  52,34 млрд кВт-год, 
що на 6,2% менше за аналогічний по-
казник 2019р.

В свою чергу, альтернативні джерела 
енергії (СЕС, ВЕС та інші) у 2020р виро-
били 7,3% від всього об’єму, або – 10,84 
млрд кВт-год. Це на 95,6% більше е/е 
ніж у 2019р (5,54 млрд кВт-год). ГЕС та 
ГАЕС зайняли 4-е місце в обсязі генера-
ції у 2020р, виробивши 5,1% (з них ГЕС 
- 4%, ГАЕС -1%), або 7,58 млрд кВт-год, 
що на 3,7% менше показника генерації 
у 2019р (7,86 млрд кВт-год). При цьому 
споживання ГАЕС у насосному режимі 
(споживання електроенергії станціями, 
для балансування енергосистеми) збіль-
шилось на 16,3% - до 2,13 млрд кВт-год.
 
«Укргідроенерго» планує 
до кінця 2022р збудувати 
212 МВт energy storages
ПрАТ «Укргідроенерго» планує до кінця 
2022р збудувати та ввести в експлуата-
цію ряд систем накопичення енергії за-
гальною потужністю 212 МВт та сонячних 
електростанцій потужністю 65 МВт, які 
планується розташувати на території гід-
роелектростанцій.
Про це повідомив прес-центр компанії, з 
посиланням на слова генерального ди-
ректора Ігоря Сироти.

«Плануємо, що до кінця 2022р ми завер-
шимо цей проект і запустимо. Планує-
мо приблизно в травні наступного року 
(2021р – ред.) мати ініціацію і залучення 
кредитів, а для будівництва такої кіль-
кості акумулюючих сонячних батарей не 
треба багато часу. До кінця 2022 року ми 
цей проект реалізуємо», - сказав він.
За словами Сироти, цей проект гото-
ві кредитувати Світовий банк та Євро-
пейський інвестиційний банк, проект 
передбачає встановлення на території 
ГЕС та ГАЕС сонячних станцій потужніс-
тю 65 МВт та систем накопичення енер-
гії потужністю 212 МВт. Генерацію СЕС 
планується використовувати на власні 
потреби, а надлишок – для продажу у 
вільному ринку.
Акумулятори, як повідомив гендиректор, 
будуть використовуватися для видачі 
потужності у короткий проміжок часу 
(до 7 хв), до того, як на повну потужність 
вийдуть гідроагрегати компанії.
«Щоб заповнити ці 7 хвилин, ми поста-
вимо акумулюючі батареї. Практично ми 
будемо надавати послугу з нуля. Спочат-
ку тих 7 хвилин будуть (видавати потуж-
ність – ред.) акумулюючі батареї, а потім 
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– гідроагрегати. Це буде більш якісна 
послуга енергосистемі», - сказав Сирота, 
додавши, що поєднання ГАЕС, storages 
та СЕС – це поширений досвід в країнах 
Європи.
 
ДТЕК створює інвестиційний офіс 
у Лондоні для залучення коштів в 
українську енергетику
Енергохолдинг ДТЕК створює у Лондоні 
інвестиційний офіс для залучення коштів 
в енергетичні проекти в Україні.
Про це 7 січня повідомив прес-центр 
компанії.
«Ми створюємо хаб для залучення ін-
вестицій в проекти нової енергетики 
в Україні. В першу чергу це стосується 
відновлювальних джерел енергії, сис-
тем накопичення енергії та енергетич-
них проектів із використанням водню. 
Разом зі збільшенням видобутку газу та 
розвитком мереж саме ці напрями ви-
значені пріоритетними у наші стратегії, 
презентованій в грудні 2020 року», – по-
відомив генеральний директор ДТЕК 
Максим Тімченко.
За даними прес-центру, інвестиційний 
офіс буде розташований в діловому цен-
трі Лондона – Сіті, початок його роботи 
запланований на кінець першого пів-
річчя 2021р, після подолання пандемії 
корона вірусу.
Операційну діяльність з залучення інвес-
тицій в Україну у Великій Британії буде 
здійснювати спеціально створена ком-
панії DTEK International Ltd.
Компанія ДТЕК відкрила офіс у Вели-
кобританії в 2013р. Останні три роки у 
Лондоні працює команда з міжнарод-
них ринків капіталу. Команда у 2019р 
успішно реалізувала випуск «зелених» 
єврооблігацій для фінансування проектів 
ДТЕК ВДЕ.
 
«Енергоатом» підключив до 
мережі енергоблок №4 РАЕС
ДП «НАЕК «Енергоатом» 9 січня підклю-
чив до мережі енергоблок №4 Рівнен-
ської АЕС після завершення планово-по-
переджувального ремонту. Таким чином 
на сьогодні працює 11 із 15 енергоблоків. 

Про це повідомила прес-служба дер-
жпідприємства.
«9 січня 2021р об 11:57 після завершення 
середнього планово-попереджувально-
го ремонту підключено до мережі енер-
гоблок №4 (ВВЕР-1000) Рівненської АЕС. 
Триває планове  підвищення потужності 
блоку, яке проводиться  з регламентова-
ною швидкістю відповідно до Програми 
пуску», - йдеться в повідомленні.
За даними прес-служби, під час ремонту 
було виконано регламентні роботи, низка 
заходів з підвищення безпеки та впро-
вадження технології Holtec International 
щодо поводження з відпрацьованим 
ядерним паливом.
Як повідомляло інформаційне агентство 
ExPro, 2 січня Южно-Українська АЕС від-
ключила від мережі енергоблок №3 для 
проведення планово-попереджуваль-
ного ремонту тривалістю 120 діб.
 
На складах ТЕС та ТЕЦ 
не вистачає 337,8 тис тон 
гарантованих запасів вугілля
На складах теплоелектростанцій та те-
плоелектроцентралей загалом не виста-
чає 337,8 тис тон гарантованих запасів 
вугілля відповідно до порядку форму-
вання паливного балансу в ОЕС України.
Про це свідчать дані Міністерства енер-
гетики станом на 13 січня.
Загалом на складах ТЕС — 598,4 тис 
тонн вугілля, на складах ТЕЦ — 136,7 
тис тонн вугілля, при необхідних запасах 
для ТЕС — 948,5 тис тонн вугілля, для 
ТЕЦ — 124,4 тис тонн вугілля.
При цьому, основний дефіцит складає 
вугілля марки Г на складах ТЕС — мінус 
367,9 тис тонн від гарантованих запасів, 
в той час як антрациту на складах ТЕС 
більше від необхідного рівня на 17,8 тис 
тонн.
За даними Міненерго, даних запасів 
вугілля марки Г (без постачання нового 
палива на склади) вистачить для дер-
жавних ТЕС на наступний термін: Вугле-
гірської ТЕС – 3 дні, Трипільської ТЕС – 1 
день, Зміївської ТЕС – 2 дні. Вугілля мар-
ки А вистачить для Трипільської ТЕС – на 
5 днів, Зміївської ТЕС – 1 день.

Для ТЕС приватних компаній групи 
ДТЕК запасів газового вугілля вистачає 
для спрацювання протягом 2 – 27 днів в 
залежності, від станції. Для Слов’янської 
ТЕС (ПАТ «Донбасенерго») сьогоднішніх 
запасів цієї марки вистачає на 36 днів 
днів.

ДТЕК і Honeywell провели 
заводські випробування 
компонентів energy storage 

Енергохолдинг ДТЕК і американська ін-
жинірингова компанія Honeywell успіш-
но провели заводські випробування 
основних компонентів першої в Україні 
літій-іонного системи накопичення енер-
гії, початок монтажу якої заплановано на 
січень 2021р. За інформацією прес-цен-
тру компанії, про це 14 січня повідомив 
директор з інновацій ДТЕК Емануеле 
Вольпе.
«Не дивлячись на складну ситуацію з 
пандемією і труднощі з логістикою, ми з 
нашими партнерами з Honeywell успіш-
но протестували всі основні компоненти 
літій-іонної системи накопичення енергії 
потужністю 1 МВт і ємністю 2,25 МВт-год. 
Через карантин у деяких країнах, ми 
пішли за сценарієм заводських випробу-
вань у віддаленому режимі за допомо-
гою відеозв'язку», - сказав Вольпе.
За його словами, заводські випробу-
вання стеків з батареями виробництва 
Powin Energy проводилася віддалено 
по відеозв'язку з Торонто через жор-
сткий карантин у Канаді й закриття кор-
донів. Також й інші складові системи 
накопичення енергії (трансформатор, 
розподільчий пристрій і контейнер для 
батарейних стеків) успішно пройшли ви-
пробування віддалено.
«У той же час, вироблений компанією 
EPC Power інвертор приймався і випро-
бовувався фахівцями ДТЕК у Сан-Дієго, 
США на майданчику виробника», - до-
дав Вольпе.
Він також повідомив, що початкова єм-
ність в 1,5 МВт-год була збільшена ком-
панією Honeywell до 2,25 МВт-год, що 
дозволить гарантувати експлуатаційні 
характеристики системи з урахуванням 
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природної деградації батарей і вийти на 
нові сегменти ринку, в першу чергу, на 
балансуючий ринок.  
«Проект будівництва системи накопи-
чення енергії… стане нашим пілотом з 
напрацювання оптимальних моделей 
роботи на різних сегментах енергетич-
ного ринку країни. ДТЕК першим в Украї-
ні має намір пройти цей непростий шлях, 
побудувати ефективну бізнес-модель 
і відкрити можливості для побудови в 
нашій країні батарей великої потужності, 
що стане нашим внеском у декарбоні-
зацію вітчизняної енергетики», - сказав 
Вольпе.
Як повідомляло агентство ExPro, в липні 
2020р ДТЕК підписав контракт з амери-
канською компанією Honeywell на по-
ставку літій-іонної системи накопичення 
енергії потужністю 1 МВт. Батарея буде 
встановлена   на майданчику біля Запо-
різької ТЕС.
 
Дмитро Сахарук призначений 
виконавчим директором 
енергохолдингу ДТЕК
Дмитро Сахарук з 13 січня 2021р вступив 
на посаду виконавчого директора енер-
гохолдингу ДТЕК. Про це 14 січня пові-
домив прес-центр компанії.
«Згідно з новою стратегією розвитку до 
2030р, Група ДТЕК трансформується в 
більш екологічний, ефективний і техно-
логічний бізнес. У зв'язку з цим головним 
завданням офісу виконавчого директо-
ра стає реалізація ESG (Environmental, 
Social and corporate Governance – ред.) 
стратегії бізнесу, щоб Група ДТЕК успіш-
но пройшла період трансформації, збері-
гаючи лідерство в енергетиці України та 
реалізуючи міжнародні проекти», - ска-
зав генеральний директор ДТЕК Максим 
Тімченко.
Сахарук, як виконавчий директор ДТЕК, 
буде відповідати за напрямки сталого 
розвитку, інновацій, цифрової трансфор-
мації, регуляторної політики і правового 
забезпечення, корпоративного управ-
ління і комплаєнс, а також корпоратив-
них комунікацій.
«ДТЕК прийняв рішення трансформува-

ти бізнес, щоб відповідати актуальним 
запитам суспільства. Перед нами стоять 
амбітні завдання щодо цифрової тран-
сформації наших підприємств, впрова-
дження інновацій та розвитку абсолютно 
нових технологій в енергетиці. У кож-
ному напрямку бізнесу ДТЕК сформував 
команду професіоналів. Їхня унікальна 
експертиза і знання дозволяють гідно 
проходити через кризи, зберігаючи в фо-
кусі стратегічні проекти бізнесу. Сьогодні 
від успішної реалізації трансформацій-
них цілей залежить не тільки майбутнє 
компанії, але і можливість зробити свій 
внесок у вирішення проблем зміни клі-
мату», - сказав виконавчий директор 
ДТЕК.
Свою кар'єру Дмитро Сахарук почав в 
компанії Philip Morris Ukraine в 2004 році, 
потім він працював в міжнародній юри-
дичній фірмі Squire, Sanders & Dempsey. 
В ДТЕК прийшов в березні 2010р в яко-
сті заступника керівника дирекції з пра-
вового забезпечення, а в 2011р очолив 
дирекцію. Сахарук в серпні 2014р був 
призначений виконавчим директором 
ДТЕК Енерго, в жовтні 2016р - виконую-
чим обов'язки генерального директора 
ДТЕК Енерго, у вересні 2017р - генди-
ректором ДТЕК Енерго.
Згідно інформації прес-центру, 12 січня 
на посаду гендиректора ДТЕК Енерго 
був призначений Ільдар Салаєв, який 
має досвід роботи в Corum Group, «Ме-
тінвест Холдинг» та «Донецьксталь».
 
«Енергоатом» підключив до 
мережі енергоблок №5 ЗАЕС
ДП «НАЕК «Енергоатом» 15 січня під-
ключив до мережі енергоблок №5 Запо-
різької АЕС після завершення ремонту. 
Таким чином, станом на 15 січня працює 
12 з 15 енергоблоків в Україні.
Про це повідомила прес-служба «Енер-
гоатому».
«Сьогодні о 0:25 до енергомережі під-
ключено енергоблок №5 Запорізької 
атомної електростанції потужністю 1000 
МВт. Усі шість енергоблоків станції пере-
бувають у роботі. Вперше в історії україн-
ський гігант атомної енергетики Європи 

Запорізька АЕС наблизилась до повної 
проектної потужності у 6000 МВт.», - 
йдеться в повідомленні.
Також прес-служба додала, що можли-
вість працювати 6-ма енергоблоками на 
повну потужність АЕС отримала завдяки 
введенню в експлуатацію повітряної лінії 
електропередачі 750 кВ від ЗАЕС до під-
станції «Каховська» (наприкінці 2020р).
Як повідомляло інформаційне агентство 
ExPro, 4 січня колегія Держатомрегулю-
вання дозволила продовжити строк екс-
плуатації блоку №5 ЗАЕС на 10 років – до 
27 травня 2030р.

Вітренко анонсував запуск з 18 
січня газомазутних блоків ТЕС на 
фоні низьких запасів вугілля 
Т. в. о. міністра енергетики Юрій Вітрен-
ко повідомив, що з 18 січня планується 
включення в роботу газомазутних блоків 
ТЕС на фоні зростання споживання елек-
троенергії та недостатності запасів вугіл-
ля на складах теплової генерації. Про це 
він повідомив 15 січня в інтерв’ю видан-
ню Deutsche Welle.
«У нас не вистачає вугілля на складах і з 
наступного понеділка (18 січня – ред.) ми 
включаємо газомазутні блоки тому, що 
спостерігається дефіцит електроенергії», 
- сказав Вітренко.
Очільник Міненерго додав: «Мова йде 
про тисячі мегават, які ми будемо по-
кривати за рахунок того, що ми будемо 
включати газомазутні блоки. Ми не так 
часто їх включаємо, це скоріше виклю-
чення з правил. Я сподіваюся, що ми 
пройдемо наступний тиждень без бле-
каутів, є певні спекуляції на цей рахунок».
За словами міністра, на сьогодні ТЕС 
мають низькі запаси вугілля, адже вони 
працювали на піку потужності протягом 
4 кв 2020р.
Як повідомляло агентство ExPro, 15 січня 
НЕК «Укренерго» опублікувало прогноз, 
відповідно до якого відбудеться зростан-
ня споживання електроенергії в Україні 
протягом 16-20 січня 2021р на 3 ГВт – до 
25 ГВт в межах всієї енергосистеми, че-
рез зниження температури повітря по 
всій території України до - 17°С; зростан-
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ня споживання супроводжується низь-
кими запасами вугілля на складах ТЕС, 
тому оператор склав графіки можливих 
обмежень потужності, але повідомив, що 
віялових відключень не планується.
Довідка ExPro, з початку 2021р макси-
мальне споживання е/е в енергосистемі 

Україні становило - 21,8 ГВт (10:00, 15 січ-
ня), при цьому середньодобове значен-
ня за цей період становило 17,99 ГВт.
Як повідомляло агентство ExPro, 15 січ-
ня ДП «НАЕК «Енергоатом» 15 січня під-
ключив до мережі енергоблок №5 Запо-
різької АЕС після завершення ремонту. 

Таким чином, станом на 15 січня загалом 
працює 12 з 15 енергоблоків в Україні на 
потужності 10,4 ГВт (станом на 15:00).
13 січня на складах ТЕС і ТЕЦ загалом не 
вистачало 337,8 тис тон запасів вугілля у 
порівнянні із вимогами до гарантованих 
запасів Міненерго. 

Потужність генерації на максимум електроспоживання, МВт

Середньодобове виробництво електроенергії, МВт
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Обсяг виробництва е/е з ВДЕ за 
4-10 січня зменшився на 18% - 
до 117,6 млн кВт-год

Обсяг виробництва електроенергії з аль-
тернативних джерел за період з 4 по 10 
січня 2021р зменшився на 17,7% - до 
117,6 млн кВт-год, у порівнянні з попе-
реднім тижнем (28 грудня-3 січня). Такі 
дані 12 січня опублікувало «НЕК «Укре-
нерго».
«Обсяги виробництва електроенергії на 
сонячних та вітрових електростанціях 
(СЕС і ВЕС) за вказаний тиждень змен-
шилися на 17,7% до 117,6 млн кВт-год 
у порівнянні з минулим тижнем (проти 
142,9 млн кВт-год)», - йдеться в повідом-
ленні.
Також в «Укренерго» зазначили, що ві-
трові електростанції за тиждень виро-
били 76% від загальної генерації з ВДЕ. 
Частка виробництва з альтернативних 
джерел із загальної генерації за тиж-
день становила 4%.
Виробництво на АЕС за аналогічний пе-
ріод скоротилося на 3,2% - до 1,48 млрд 
кВт-год, у порівнянні з попереднім тиж-
нем.  Частка АЕС у загальному виробни-
цтві зменшилася з 50% до 49%.
Рівень виробництва на ТЕС за тиждень 
не змінився – 0,91 млрд кВт-год, а об-
сяг електроенергії з ГЕС збільшився на 
16,4% - до 126,9 млн кВт-год.

АМКУ дозволив NEBRAS із Катару 
придбати 2 СЕС UDP Renewables 
потужністю 26,5 МВт
Антимонопольний комітет України доз-
волив інвестиційній компанії Nebras 
Power Investment Management B.V.(Ні-
дерланди), що входить до катарської 
групи NEBRAS купити більш ніж 50% в 
ТОВ «Терслав» та ТОВ «Сан Пауер Пер-
вомайськ» - сонячних електростанціях 
20МВт та 6,5 МВт відповідно, що під-
порядковуються інвестиційно-девело-
перській компанії UDP Renewables. Від-
повідне рішення 22 грудня 2020р було 
прийнято АМКУ.

«Надано дозвіл компанії «Nebras Power 
Investment Management B.V.» (м. Ам-
стердам, Нідерланди) на придбання 
частки в статутному капіталі ТОВ «Тер-
слав» (м. Київ, Україна), що забезпечує 
перевищення 50 відсотків голосів у ви-
щому органі управління товариства… 
Надано дозвіл компанії «Nebras Power 
Investment Management B.V.» (м. Амстер-
дам, Нідерланди) на придбання частки в 
статутному капіталі ТОВ «Сан Пауер Пер-
вомайськ» (м. Київ, Україна), що забезпе-
чує перевищення 50 відсотків голосів у 
вищому органі управління товариства», 
- йдеться в повідомленні АМКУ.
Стратегічним інвестором UDP 
Renewables є холдингова компанія 
UFuture, що належить українському біз-
несмену Василю Хмельницькому.
Згідно з інформацією на сайті Nebras, 
компанія розпочала сво діяльність в 
2014р. Її власниками є дві катарські де-
жавні огрганізації - Qatar Electricity and 
Water Company (60%) и Qatar Investment 
Authority (40%). Nebras управляє енерге-
тичними об’єктами, загальна потужність 
яких становить 6,3 ГВт.
Як повідомляло інформаційне агентство 
ExPro, Компанія UDP Renewables 6 трав-
ня 2020р запустила в роботу СЕС «Тер-
слав» потужністю 20 МВт у Дніпропе-
тровській обл. Інвестиції в проєкт склали 
близько €15,5 млн. СЕС «Терслав» займає 
площу 28 га та обладнана понад 91 тис 
сонячних панелей компанії LONGi Solar, 
що дозволяє виробляти 23 275 МВт/год 
на рік.
СЕС «Сан Пауер Первомайськ» була вве-
дена в експлуатацію в листопаді 2019р, її 
потужність – 6,5 МВт.

Профільні асоціації ВДЕ 
пропонують НКРЕКП не 
розглядати питання щодо 
спрямування кредиту "Укренерго"

Українська асоціація відновлюваної 
енергетики, Українська вітроенерге-
тична асоціація та Європейсько-укра-

їнське енергетичне агентство пропону-
ють НКРЕКП зняти з розгляду питання 
"Про прийняття рішення НКРЕКП щодо 
врегулювання заборгованості на ринку 
електричної енергії", яке мало б бути роз-
глянуто на засіданні 13 січня 2021р.
Про це 12 січня повідомила прес-служ-
ба УАВЕ, посилаючись на спільний лист 
асоціацій до Голови НКРЕКП Валерія 
Тарасюка.
«Провідні профільні асоціації ВДЕ - Укра-
їнська асоціація відновлюваної енерге-
тики, Українська Вітроенергетична Асо-
ціація та EUEA/Європейсько-Українське 
Енергетичне Агентство  - звернулись 
до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка з 
пропозицією зняти з розгляду питання 
"Про прийняття рішення НКРЕКП щодо 
врегулювання заборгованості на рин-
ку електричної енергії" на засіданні, що 
відбудеться завтра, 13 січня 2021 року», 
- йдеться в повідомленні.
Асоціації зазначають, що прийняття про-
екту рішення, яким пропонується допов-
нити Постанови НКРЕКП № 2874, 2875, 
2876, щодо спрямування кредитних 
коштів від державних банків для «НЕК 
«Укренерго», є дією всупереч законодав-
ства та перевищенням повноважень.
Як повідомляло інформаційне агентство 
ExPro, НКРЕКП перенесла прийняття 
рішення про спрямування кредитних 
коштів, які має отримати НЕК «Укренер-
го» від державних банків, на погашення 
боргів перед різними видами генерації: 
перед виробниками за «зеленим» та-
рифом (борг листопада-грудня 2020р та/
або борг березня-липня 2020р) та НАЕК 
«Енергоатом» і ПрАТ «Укргідроенерго» з 
6 на 13 січня 2020р.
На думку Голови УВЕА Андрія Коне-
ченкова, Регулятор порушує умови Ме-
морандуму та Закону №810 про умови 
підтримки виробництва електроенергії з 
альтернативних джерел.
В свою чергу, членкиня НКРЕКП Ольга 
Бабій зазначає, що Нацкомісія має пра-
во приймати рішення про спрямування 

https://amcu.gov.ua/npas/pro-nadannya-dozvolu-na-koncentraciyu-474
https://amcu.gov.ua/npas/pro-nadannya-dozvolu-na-koncentraciyu-475
https://amcu.gov.ua/npas/pro-nadannya-dozvolu-na-koncentraciyu-475
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кредитних коштів «НЕК «Укренерго» 
оскільки регулятор фактично виступає 
поручителем позичальника і гарантує 
банкам врахування виплат перед ними в 
структурі тарифу на передачу.
  
«Гарантований покупець» 
повністю розрахувався з 
ВДЕ за листопад 2020р
ДП «Гарантований покупець» розраху-
вався на 100% за придбану за «зеленим» 
тарифом електроенергію в листопаді 
2020р у виробників з відновлюваних 
джерел енергії.
Про це 14 січня повідомила прес-служба 
держпідприємтсва.
«ДП «Гарантований покупець» заверши-
ло розрахунки з виробниками електрое-
нергії за «зеленим» тарифом за товарну 
продукцію листопада. 14 січня 2020 року 
здійсненого фінальний платіж на 178 
млн грн»,- йдеться в повідомленні.
За даними прес-служби, всього за ли-
стопад сплачено «Гарантованим покуп-
цем» за «зеленим» тарифом 2,38 млрд 
грн за обсяг в 508 тисяч МВт-год.
Також прес-служба підсумувала, що 
«Гарантований покупець» повністю 
сплатив за електроенергію з ВДЕ за сі-
чень-лютий та серпень-листопад 2020р.

ЄБРР просить НКРЕКП дозволити 
спрямувати кредитні кошти 
«Укренерго» на виплату боргу 
перед ВДЕ

Один з найбільших інвесторів у сектор 
відновлюваної енергетики, Європей-
ський банк реконструкції та розвитку, 
звернувся з листом до НКРЕКП, в якому 
банк попросив комісію спрямувати кре-
дитні кошти, які нещодавно отримала 
НЕК «Укренерго» і які будуть передані 
ДП «Гарантований покупець», на випла-
ту боргу перед виробниками за «зеле-

ним» тарифом боргу, що сформувався до 
1 серпня 2020р (біля 9 млрд грн).
Відповідний лист від імені керуючого ди-
ректора ЄБРР у Східній Європі та Кавказі 
Маттео Патроне до регулятора 14 січня 
на своїй Facebook-сторінці опублікував 
партнер міжнародної юридичної фірми 
Dentons Максим Сисоєв.
«Ми з усією повагою просимо НКРЕКП 
не вводити зазначене обмеження і доз-
волити ДП «Гарантований покупець» 
виконати його законні обов’язки перед 
виробниками електроенергії з ВДЕ та 
зобов’язання, визначені у Меморанду-
мі», - йдеться у листі.
Також банк висловив стурбованість 
через наявність боргів та відсутність 
стовідсоткових розрахунків перед ви-
робниками за «зеленим» тарифом. Крім 
того, банк стурбований наміром комісії 
спрямувати кредитні кошти «Укренер-
го» не на виплату боргів перед сектором 
ВДЕ, як того вимагає Меморандум від 10 
червня 2020р.
«Ми стурбовані тим, що введення такого 
обмеження та відповідне невиконання 
зобов’язань щодо погашення зазначе-
ного боргу матиме додатковий негатив-
ний вплив на стабільність сектору, фінан-
сове положення інвесторів у цей сектор», 
- зазначається у листі.  
Як повідомляло агентство ExPro, 
НКРЕКП планувала на засіданні 6 січ-
ня прийняти рішення про спрямуван-
ня кредитних коштів від «Ощадбанку», 
«Укргазбанку» та «Укрексімбанку» для 
«Укренерго» на погашення боргів пе-
ред виробниками з ВДЕ (борг листопа-
да-грудня 2020р) та перед «Енергоато-
мом» та «Укргідроенерго».
Борг перед ВДЕ за березень-липень 
2020р (біля 9 млрд грн), згідно позиції 
комісії, мав бути погашений за рахунок 
випуску ОВДП, який у 4 кв 2020р повинен 

був здійснити Кабінет міністрів (Міністер-
ство фінансів). Цей борг не був включе-
ний регулятором у перелік до погашен-
ня за рахунок кредитів держбанків.
НКРЕКП перенесла прийняття рішення 
про спрямування кредитних коштів на 
15 січня 2021р.

«Вінд Фарм» подала заявку 
в реєстр ОВД на будівництво 
ВЕС потужністю 800 МВт
ТОВ «Вінд Фарм» подало заявку в реєстр 
з оцінки впливу на довкілля на будівниц-
тво вітрової електростанції потужністю 
800 МВт в Донецькій області.
Відповідне повідомлення про планову 
діяльність від 5 січня 2021р опубліковано 
в реєстрі ОВД.
«Нове будівництво вітрової електро-
станції ТОВ «ВІНД ФАРМ» потужністю 
800 МВт на території Нікольського та 
Мангушського районів Донецької об-
ласті. Передбачається встановлення 
вітроенергетичних установок одинич-
ною потужністю 5,0 МВт – 5,6 МВт  до 
160 одиниць», - йдеться в характеристи-
ці планової діяльності.
Також у повідомленні зазначено, що 
орієнтовний термін експлуатації ВЕС ста-
новить 20 років, потреба у території для 
розміщення станції складає 134,3 га.
Будівництво об’єкту заплановано на 
2022-2026р.
Як зазначено на офіційному сайті «Вінд 
Фарм», цей проект сприятиме залучен-
ню інвестицій в Донецьку область, під-
вищенню надійності електропостачання 
в Маріуполь та розвитку машинобудівної 
галузі в Україні, зокрема виробництва ві-
трових турбін.
За даними реєстру YouControl, дирек-
тором компанії є Юрій Жабський. 89% 
«Вінд Фарм» належить естонській при-
ватній компанії «Грінфанд ОУ». 

Компанії, яким НКРЕКП видала ліцензію на виробництво електроенергії

Дата прийняття 
рішення Назва компанії Тип станції Адреса станції Потужність станції, МВт

11.01.2021 ТОВ "Демидівська 
енергія" дахова СЕС Рівненська обл., Березнівський р-н, с. Москвин та с. Новий Тік 0,712

11.01.2021 ТОВ "КСВ Енерго" СЕС Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Соловка 0,998
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Компанії, яким НКРЕКП видала ліцензії на постачання електроенергії
Дата прийняття рішення Назва компанії Місцезнаходження

11.01.2021 ТОВ "Енергія-Тепловодсервіс" Львівська обл

ТРЕЙДІНГ

«Гарантований покупець» 
реалізував обсяг е/е потужністю 
160 МВт на УЕБ на 58,1 млн грн
ДП «Гарантований покупець» 11 січня за 
двосторонніми договорами на Україн-
ській енергетичній біржі реалізував весь 
запропонований обсяг електроенергії, 
потужністю 160 МВт на загальну вартість 
в 58,1 млн грн, період відпуску – 13-31 
січня 2021р. Такі дані опубліковані на 
УЕБ.
«Гарантований покупець» пропонував 60 
МВт базового навантаження за старто-
вою ціною 1192,9 грн/МВт-год. Кінцева 
ціна аукціону за дані позиції становила 
від 1275,9 до 1326,9 грн/МВт-год, що на 
7-11% більше за стартовий показник. Та-
кож було виставлено 5 позицій блочних 
заявок на 9-16 год на всі дні загальною 
потужністю 100 МВт, стартова ціна яких 
становила 1195,63 грн/МВт-год. Ком-
панія змогла реалізувати ці позиції за 
ціною вищою на 24-25% - від 1480,63 до 
1494,63 грн/МВт-год.
За даними УЕБ, покупцями стали 12 
компаній - "Д.Трейдінг", "Укр Газ Ре-
сурс", "НЕК "Укренерго", "Екотехноінвест", 
"Ю.Комодітіз", "Овіс Трейд", "Стелла Енер-
джі", "Полтавський ГЗК", "Енерго збут 
транс", "Миколаївська електропоста-
чальна компанія", "АС", "Ентра М".
«Овіс Трейд» та «Стелла Енерджі» 
вперше придбали обсяги «Гарантова-
ного покупця» за двосторонніми дого-
ворам.
За даними реєстру YouControl, основним 
видом діяльності компанії «Овіс Трейд» 
є оптова торгівля твердим, рідким та га-
зоподібним паливом, кінцевим бенефі-
ціарним власником є Шумілкін Володи-
мир, колишній міський голова Харкова в 
2002-2006р. Основним видом діяльності 

ТОВ «Стелла Енерджі» є торгівля елек-
троенергією, кінцевий бенефіціарний 
власник - Сергій Корнієнко.
 
Паливний трейдер «Овіс Трейд» 
вперше придбав електроенергію 
на майданчику УЕБ
Компанія ТОВ «Овіс Трейд», яка присутня 
на ринку нафтопродуктів та є оператором 
мережі АЗС OVIS (Харківська та Сумська 
обл), вперше придбала обсяги електро-
енергії на аукціоні, який 11 січня відбувся 
на майданчику «Української енергетич-
ної біржі».
Компанія придбала електроенергію, 
вироблену із відновлюваних джерел, 
яку продало ДП «Гарантований по-
купець». «Овіс Трейд» була однією із 12 
покупців.
Загалом на торгах було продано 42,6 тис 
МВт-год за цінами в діапазоні 1276-1495 
грн/МВт-год з поставкою протягом 13-
31 січня 2021р. Під час торгів було про-
дане базове навантаження та блочна 
заявка з 9 по 16 години (всі дні).
За даними online-реєстру YouControl, 
кінцевим бенефіціарним власником хар-
ківської компанії є Володимир Шуміл-
кін, колишній міський голова Харкова в 
2002-2006р, його частка в компанії ста-
новить 51,33%. Також, 17,67% компанії 
належить сину - Олексію Шумілкіну, 21% 
належить Сергію Куцому, який є співза-
сновником таким компаній як «Нафто-
продукти Слобожанщини» та «Шелдер 
Лімітед».
Компанія отримала ліцензію на торгівлю 
електроенергією весною 2020р.
Як повідомляло видання «НафтоРинок», 
в липні 2020р оператор АЗС OVIS відкрив 
дві нові станції, таким чином мережа ви-
росла до більше ніж 40 АЗС.

 У 2020р експорт 
електроенергії в Україні 
перевищив імпорт в 2 рази
Сумарний обсяг експорту електроенер-
гії в Україні за 2020р перевищив обсяг 
імпорту в 2,1 рази - 4754,1 млн кВт-год 
проти 2284,9 млн кВт-год.
Такі дані 13 січня опублікувало ПрАТ 
«НЕК «Укренерго».
«Сумарний обсяг експорту електроенер-
гії в Україні за підсумками 2020р пере-
вищує імпорт в 2,1 рази — 4 754,1 млн 
кВт-год та 2 284,9 млн кВт-год відповід-
но. Зокрема, в торговій зоні ОЕС України 
(Польща, Білорусь, Росія та Молдова) 
експорт більший за імпорт в 8,4 рази — 1 
734 млн кВт-год проти 205,7 млн кВт-год, 
а в «Острові Бурштинської ТЕС» (Угорщи-
на, Словаччина та Румунія) в 1,45 рази — 
3 020 млн кВт-год та 2 079,2 млн кВт-год 
відповідно», - йдеться в повідомленні.
Також в «Укренерго» зазначили, що об-
сягу експорту електроенергії в Україні за 
грудень 2020р зменшились на 31,2% - до 
329,4 млн кВт-год. За цей місяць най-
більше скоротився експорт до Румунії – в 
5,6 разів. Зокрема, зменшилися обсяги 
експорту до Польщі та Угорщини – на 
16% т 20% відповідно.
Найбільша частка експорту за 2020р – в 
Угорщину – 44,4% від загального обсягу. 
Також значний обсяг електроенергії екс-
портувався до Польщі та Румунії – 31,2% та 
18,3% від загального експорту відповідно.
Щодо імпорту, найбільший обсяг надхо-
див зі Словаччини - 1473,8 млн кВт-год, 
що становить 64,5% від загального ім-
порту.
«Імпорт е/е з Росії в 2020 році склав 53,4 
млн кВт-год (2,3%), а з Білорусі – 82,8 млн 
кВт-год (6,7%) та здійснювався до сере-
дини квітня», - зазначили в «Укренерго».
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«Укренерго» залучило 10,25 млрд 
грн від трьох держбанків для 
виплати боргу «Гарантованому 
покупцю»
НЕК «Укренерго» залучила кредити для 
погашення боргів перед ДП «Гарантова-
ний покупець» у розмірі 5 млрд грн від 
«Ощадбанку», 4 млрд грн – від «Укрек-
сімбанку» та 1,25 млрд грн – від «Укр-
газбанку».
Про це йдеться в обґрунтуванні необ-
хідності перегляду тарифу на передачу 
на 2021р, який опублікував системний 
оператор.
Відповідні кредитні договори були під-
писані 30-31 грудня 2020р.
За даними «Укренерго», у 2021р компа-
нія має сплатити 1,23 млрд грн відсотків 
банкам та 325 тис грн плати за отриман-
ня державних гарантій Міністерству фі-
нансів.
За розрахунками системного оператора, 
тариф на передачу треба підняти на 4% - 
з 293,93 (діюче значення) до 305,74 грн/
МВт-год.
Довідка ExPro, станом на 5 січня 2021р 
«Гарантований покупець» боргує вироб-
никам е/е з ВДЕ за 2020 рік 25,1 млрд 
грн, підприємство розрахувалося перед 
цими виробниками на 47,7%.
Борг «Гарантованого покупця» за 2020р 
перед НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укр-
гідроенерго» за електроенергію придба-
ну для потреб населення становить 7,5 
млрд грн. Заборгованість НЕК «Укренер-
го» перед «Гарантованим покупцем» для 
покриття дефіциту як для виплат «зеле-
ній» генерації, так і держкомпаніям ста-
новить 30,8 млрд грн.
 
VS Energy укрупнює свою 
частку власності в акціонерному 
капіталі обленерго
ТОВ «ВС Груп Менеджмент» надіслало 
міноритарним акціонерам АТ «Херсоно-
бленерго» та ПАТ «Чернігівобленерго» 
вимогу щодо примусового викупу акцій, 

а також компанія планує збільшити па-
кет акцій ПАТ «Рівнеобленерго».
Відповідна інформація 12 січня була опу-
блікована у повідомленні компанії на 
сайті Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку.
Ціна викупу акцій становить 1,88 грн за 
одиницю при її номінальній вартості 0,25 
грн. Ціна 1,88 грн була визначена оцін-
щиком – компанією ТОВ «Ф.К.Титан».
Також «ВС Груп Менеджмент» таким чи-
ном планує викупити міноритарний па-
кет акцій «Чернігівобленерго» за ціною 
1,66 грн за одиницю при номінальній ціні 
0,25 грн. «ВС Груп Менеджмент» володіє 
96,6% акцій «Херсонобленерго» та 95,9% 
«Чернівціобленерго».
26 лютого планується засідання акціо-
нерів ПАТ «Рівнеобленерго» на якому 
планується збільшити статутний капі-
тал компанії в 3,1 рази – до 66,3 млн грн 
шляхом випуску 180 млн простих акцій 
за ціною 0,25 грн за одиницю. Єдиним 
учасником розміщення стане «ВС Груп 
Менеджмент».
На сьогодні VS Energy володіє пакетами 
акцій «Херсон-», «Житомир-», «Кірово-
град-», «Рівне-» та «Чернівціобленерго».
 
«Укренерго» прогнозує 
зростання споживання 
електроенергії в Україні 
наступного тижня на 
3 ГВт – до 25 ГВт

НЕК «Укренерго» прогнозує зростання 
споживання електроенергії в Україні 
протягом 16-20 січня поточного року на 3 
ГВт – до 25 ГВт в межах всієї енергосис-
теми, через зниження температури по-
вітря по всій території України до - 17°С, 
віялових відключень е/е у цей період не 
планується.
Про це 15 січня повідомив прес-центр 
системного оператора.
«Протягом 16-20 січня 2021 року за про-
гнозом очікується значне зниження се-
редньодобової температури повітря по 

всій території України в середньому до 
-17°С. Ця обставина спричинює сезонне 
збільшення обсягів споживання елек-
тричної енергії, яке в пікові години доби 
може зростати на величину до 3000 МВт і 
загалом сягати 25 000 тис. МВт», - йдеть-
ся у повідомленні компанії.
Як зазначається, «Укренерго» вже ви-
значило низку заходів для балансування 
енергосистеми у цей період в пікові го-
дини споживання. Зокрема такими захо-
дами будуть - збільшення виробництва 
електроенергії на ГЕС та ГАЕС, а також 
також підвищення рівня навантаження 
теплових електростанцій (ТЕС).
Системний оператор також нагадав, що 
на складах ТЕС недостатньо вугілля, а 
тому є варіант включення в роботу газо-
вих та мазутних блоків електростанцій. В 
компанії запевнили, що «віялові відклю-
чення» (аварійні випадки відключення 
від електропостачання) не плануються.
Проте, оператором системи переда-
чі може використовуватись механізм 
графіків обмеження потужності (ГОП) 
великих споживачів електроенергії, 
настільки, наскільки це буде можливим 
без порушення їхніх технологічних про-
цесів.
Довідка ExPro, з початку 2021р макси-
мальне споживання е/е в енергосисте-
мі Україні становило - 21,817 ГВт (10:00, 
15.01), при цьому середньодобове зна-
чення за цей період становило 17,99 ГВт.
Як повідомляло агентство ExPro, 15 січ-
ня ДП «НАЕК «Енергоатом» 15 січня під-
ключив до мережі енергоблок №5 Запо-
різької АЕС після завершення ремонту. 
Таким чином, станом на 15 січня загалом 
працює 12 з 15 енергоблоків в Україні на 
потужності 10,4 ГВт (станом на 15:00).
13 січня ExPro повідомляло, що на 
складах теплоелектростанцій та тепло-
електроцентралей загалом не вистачає 
337,8 тис тон гарантованих запасів вугіл-
ля відповідно до порядку формування 
паливного балансу в ОЕС України.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

НКРЕКП буде моніторити 
двосторонні договори між 
афілійованими компаніями 
на ринку е/е
НКРЕКП буде моніторити двосторонні 
договори на купівлю-продаж електро-
енергії, які укладаються між афілійова-
ними компаніями, або підприємствами, 
що входять до складу однією вертикаль-
но-інтегрованої структури.
Відповідну постанову було прийнято на 
засіданні регулятора 6 січня.
НКРЕКП зобов’язала компанії, які мають 
ліцензії на виробництво, постачання, пе-
репродаж та розподіл електроенергії і 
які є або афілійованими, або входять до 
однієї вертикально інтегрованої струк-
тури подавати до регулятора інформа-
цію про двосторонні договори, які вони 
укладають між собою.
Комісія буде отримувати від компаній 
наступні дані – назву контрагента, обсяг, 
ціну, період, торгову зону поставки елек-
троенергії, назву організатора аукціону 
(біржового майданчика), а також пого-
динний графік купівлі-продажу. Інфор-
мація має подаватися протягом трьох 
робочих днів після укладання договору.
Відповідне рішення комісія прийняла 
на виконання ст. 66 закону «Про ринок 
електроенергії». Згідно цієї статті, ко-
місія має право обмежити продаж е/е 
між афілійованими компаніями, або які 
входять до вертикально-інтегрованої 
структури, до 50% від їх місячного об’єму 
реалізації.
Довідка ExPro, згідно закону «Про ри-
нок електроенергії», вертикально ін-
тегрований суб’єкт господарювання 
– юридична особа або фізособа, у тому 
числі яка здійснює контроль над іншою 
юридичною чи фізичною особою, що 
провадить діяльність з передачі та/або 
розподілу електричної енергії і щонай-
менше одну з функцій з виробництва 
або постачання е/е, або група таких 
осіб, пов’язаних між собою безпосеред-
ньо чи опосередковано відносинами 

контролю, що провадять діяльність з 
передачі та/або розподілу і щонаймен-
ше одну з функцій з виробництва або 
постачання е/е.
ФДМУ почав пошук радників з привати-
зації 4-х ТЕЦ
Фонд державного майна України роз-
почав конкурс на позиції радників з 
приватизації таких державних тепло-
централей як АТ «Херсонська ТЕЦ», АТ 
«Дніпровська ТЕЦ», АТ «Криворізька те-
плоцентраль» та АТ «Одеська ТЕЦ».
Про це 4 січня 2020р повідомив прес-
центр Фонду держмайна.
«4 січня 2021 року Фонд державного 
майна України оголосив про проведення 
конкурсів з визначення радників у про-
цесі приватизації АТ «Херсонська ТЕЦ», 
АТ «Дніпровська ТЕЦ», АТ «Криворізька 
теплоцентраль» та АТ «Одеська ТЕЦ»», - 
йдеться в повідомленні.
У Фонді держмайна зазначили, що рад-
ники з приватизації мають підвищити 
інвестиційну привабливість об’єктів та 
залучити максимальну суму коштів до 
державного бюджету.
Строк підготовки радниками об’єктів до 
приватизації становить 2 місяці.
   
НКРЕКП перевірить «Енергоатом» 
на предмет дотримання обсягів 
продажу е/е для населення
НКРЕКП здійснить перевірку ДП «НАЕК 
«Енергоатом» на предмет дотримання 
обсягів продажу електроенергії для за-
доволення потреб побутових спожива-
чів в рамках механізму ПСО. Підставою 
для перевірки є звернення ДП «Гаранто-
ваний покупець» про продаж на січень 
2021р «Енергоатомом» обсягу меншого 
за необхідний на 19,5% - 3 253 тис. МВТ-
год.
Відповідне рішення було прийняте 15 
січня 2021р на засіданні комісії. За сло-
вами членкині НКРЕКП Ольги Бабій, пе-
ревірка розпочнеться з 18 січня 2020р.
«До НКРЕКП надійшло звернення ДП 
«Гарантований покупець» від 04 січня 

2021р щодо недотримання ДП «НАЕК 
«Енергоатом» вимог Положення … Зо-
крема, ДП «НАЕК «Енергоатом» було 
продано ДП «Гарантований покупець» 
на електронному аукціоні на січень 
2021р електричну енергію в обсязі 3 253 
тис. МВТ-год, що на 19,5 % менше від 
необхідного обсягу (4 041 тис. МВт-год)… 
З огляду на зазначене, Департамент лі-
цензійного контролю пропонує прийняти 
постанову НКРЕКП «Про проведення по-
запланової виїзної перевірки ДП «НАЕК 
«Енергоатом», на підставі якої провести 
позапланову виїзну перевірку за період 
діяльності з 01.01.2020 по дату початку 
проведення позапланової виїзної пере-
вірки», - йдеться в обґрунтуванні до про-
екту постанови.
У своєму зверненні «Гарантований По-
купець» додав, що такі дії «Енергоато-
ма» призвели до додаткових витрат в 1,4 
млрд грн.

Запровадження REMIT несе в собі 
ряд переваг та ризиків – екс-
членкиня НКРЕКП Антонова
Запровадження європейського регла-
менту прозорості на ринках газу та елек-
троенергії REMIT несе в собі ряд переваг 
(це потужний інструмент застосування 
санкцій до учасників ринку, які здійсню-
ють маніпуляції) та ризиків (відсутність 
нормативної бази в Україні, ІТ-інфра-
структури та ін.). Таку думку 11 січня на 
своїй Facebook-сторінці опублікувала 
екс-членкиня НКРЕКП Олена Антонова.
«REMIT є потужним інструментом, перш 
за все, застосування санкцій Регулято-
ром, а відповідно і потенційних фінан-
сових наслідків для маніпуляторів. Мож-
ливо, це стане фактором упередження», 
- написала Антонова, додавши приклад 
санкцій в рамках REMIT в країнах ЄС та 
Великобританії, які сягали сум до 42,5 
млн євро.
Як зазначила Антонова, всі штрафи 
були винесені згідно ст. 5 REMIT (мані-
пуляції на ринку), але лише 50% справ 
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отримали фінальний статус, інші – 
оскаржуються в судах або мають ризик 
бути оскарженими.
Серед ризиків, екс-членкиня виділяє не-
врегульованість запровадження REMIT 
в Україні, адже вже є  зареєстровані два 
законопроекти і згадка в іншому законі.
«Не сформовано відповідну норматив-
ну базу… Не прописані та не побудовані 
відповідні бізнес-процеси роботи із ве-
ликою кількістю даних, ані в частині IT 
компоненти, ані в частині програмного 
забезпечення Регулятора», - додала Ан-
тонова.
Також Антонова зазначила, що частина 
порушень на ринках все ж доведеться 
виправляти шляхом внесення змін до 
Правил ринку, а не лише за допомогою 
механізму REMIT. Така ж практика має 
місце в Європі.
Як повідомляло агентство ExRro, в сере-
дині жовтня 2020р член НКРЕКП Ольга 
Бабій заявила, що із запровадженням 
REMIT для учасників ринку (порушників 
законодавства) з’явиться кримінальна 
та адміністративна відповідальність. Ре-
гулятор отримає інструменти санкцій за 
передачу інсайдерської інформації, ма-
ніпулювання на ринку. Бабій прогнозува-
ла, що всі генеруючі компанії виступлять 
проти запровадження REMIT, також 
членкиня НКРЕКП наголосила, що за-
провадження даного регулювання - ви-
мога Угоди про асоціацію України з ЄС.
В кінці листопада Міністерство енергети-
ки виступило за прийняття у 2021р зако-
нодавства про REMIT. 

Прем’єр-міністр доручив 
міністерствам забезпечити 
субсидіями домогосподарства з 
електроопаленням

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дору-
чив Міністерствам фінансів та соціаль-
ної політики забезпечити субсидіями 
домогосподарства, які використовують 
електроенергію для потреб опалення. 
Відповідне доручення він дав під час за-
сідання уряду 13 січня.
«З урахуванням того, що був встанов-
лений єдиний тариф на електроенергію 

для населення з 1 січня, доручаю мініс-
терствам соціальної політики і фінансів 
переорієнтувати механізм субсидування, 
який допоможе людям, які використову-
ють електроенергію для електрообігріву 
своїх будинків. Ми не залишаємо своїх 
громадян наодинці з цією проблемою» 
, - сказав голова уряду.
Як зазначив Шмигаль, в зв'язку з під-
вищенням тарифів на електроенергію в 
січні також збільшаться виплати по суб-
сидіях, які в країні отримують 3,1 млн до-
могосподарств для оплати комунальних 
послуг в середньому розмірі від 1,600 
тис грн на місяць. За його словами, уряд 
спростив порядок доступу до отримання 
субсидій.

Депутати готують звернення до 
Кабміну щодо відновлення пільги 
на е/е в 30-кілометровій зоні АЕС
Народні депутати України 14 січня зареє-
стрували проект постанови про звернен-
ня Верховної Ради до Кабінету Міністрів 
з вимогою відновлення прав населення, 
яке проживає в 30-кілометровій зоні 
АЕС, на пільгу за спожиту електроенер-
гію, яка становить 70% від загальної вар-
тості, та відновлення пільги за спожиту 
електроенергію для населення, яке про-
живає в будинках з електроопаленням.
Відповідна інформація опублікована на 
веб-порталі ВР України.
Ініціаторами законопроекту є народні 
депутати від фракції «Слуга народу» - 
Олена Копанчук, Максим Бужанський, 
Олександр Аліксійчук та інші, від депу-
татської групи «За майбутнє» - Віктор 
М’ялик.
За даними на веб-порталі, проект поста-
нови передано на розгляд керівництву 
парламента. 
Довідка ExPro, НКРЕКП 6 січня 2021р 
відмінила пільги на електроенергію для 
деяких категорій населення, зокрема, 
для населення, що проживає в 30-кі-
лометровій зоні АЕС. Це рішення було 
прийняте після того, як Кабмін скасував 
пільгову ціну 90 коп/кВт-год при спожи-
ванні до 100 кВт-год за місяць для насе-
лення.

НКРЕКП оштрафувала 
«Харківенергозбут» 
на 1,7 млн грн
НКРЕКП наклала штраф на ПрАТ «Хар-
ківенергозбут» у розмірі 1,7 млн грн за 
недотримання правил роздрібного рин-
ку електричної енергії, а саме: забор-
гованість за послуги з розподілу перед 
АТ «Харківобленерго» та невиконання 
вимог щодо забезпечення споживача 
інформацією на веб-сайті.
Відповідне рішення прийняла комісія на 
засіданні 13 січня 2020р.
«Постановляє:..Відповідно до пунктів … 
Закону України «Про НКРЕКП» та статті 
77 Закону України «Про ринок електрич-
ної енергії» накласти штраф у розмірі 
1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) 
гривень на ПрАТ «Харківенергозбут»», - 
йдеться в постанові.
За матеріалами до постанови, заборго-
ваність «Харківенергозбут» перед «Хар-
ківобленерго» станом на 14.12.2020р ста-
новила 336 млн грн.
За даними реєстру YouControl, єдиним 
акціонером «Харківенергозбуту» є Мініс-
терство енергетики України, генераль-
ний директор – Андрій Чуркін.
 
НКРЕКП зняла з розгляду діючу 
редакцію рішення про розподіл 
кредиту «Укренерго», планує 
прийняти нове рішення

НКРЕКП зняла з розгляду діючу редак-
цію рішення про спрямування коштів, 
які від державних банків отримала НЕК 
«Укренерго», для погашення боргів пе-
ред ДП «Гарантованим покупцем» та різ-
ними видами генерації; комісія пояснила 
зняття питання тим, що проект постано-
ви зобов’язує «Гарантованого покупця» 
розподіляти кошти, тоді як юридично 
правильно покласти таке зобов’язання 
на безпосереднього позичальника від 
банків – «Укренерго».
Відповідне рішення було прийняте 15 
січня на засідання регулятора.  
«Це рішення стосується не «Гарпоку», а 
«Укренерго»… некоректно сюди взагалі 
приплутувати «Гарпок», тому знімаємо це 
рішення, а по «Гарпоку» будемо виносити 
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окрему постанову, окремим документом», 
- сказав голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.
Як повідомляло агентство ExPro, 
НКРЕКП планувала на засіданні 15 січ-
ня прийняти рішення про спрямуван-
ня кредитних коштів від «Ощадбанку», 
«Укргазбанку» та «Укрексімбанку» для 
«Укренерго» на погашення боргів пе-
ред виробниками з ВДЕ (борг листопа-
да-грудня 2020р) та перед «Енергоато-
мом» та «Укргідроенерго». Разом з тим, 
залишається відкритим питання пога-
шення боргу перед сектором ВДЕ, який 
виник до 1 серпня 2020р та мав бути 
погашений до кінця 2020р, згідно Мемо-
рандуму від 10 червня 2020р.
Борг перед ВДЕ за березень-липень 

2020р (біля 9 млрд грн), згідно позиції 
комісії, мав бути погашений за рахунок 
випуску ОВДП, який у 4 кв 2020р пови-
нен був здійснити Кабінет міністрів (Мі-
ністерство фінансів). 
 
Уряд монетизує пільги на оплату 
електроопалення – Вітренко
Кабінет міністрів України має намір збе-
регти пільги на оплату електроенергії 
для електричного опалення шляхом їх 
монетизації.
Про це 15 січня заявив т.в.о. міністра 
енергетики Юрій Вітренко на сторінці в 
Facebook.
«Якщо ви про додаткові пільги на елек-
троопалення, то Уряд збереже їх, але мо-

нетизує. Зараз Міністерство фінансів та 
Міністерство соціальної політики розро-
бляють практичне рішення», - зазначив 
Вітренко. 
Довідка ExPro, Кабінет міністрів Укра-
їни 28 грудня 2020р скасував пільгову 
ціну 90 коп/кВт-год при споживанні до 
100 кВт-год за місяць для населення, 
встановивши фіксовану ціну в розмірі 
1,68 грн/кВт-год. Також були скасовані 
всі інші пільги, зокрема, для споживачів, 
які використовують електроопалення, 
що, до затвердження єдиного тарифу, 
сплачували за електроенергію за ці-
ною 0,9 грн/кВт-год при споживанні до 
3000 кВт-год за місяць та 1,68 грн/МВт-
год – більше 3000 кВт-год.

СУДОВА ПРАКТИКА

«Енергоатом» вимагає через 
суд стягнути 4,5 млрд грн з 
«Гарантованого покупця»
ДП НАЕК «Енергоатом» подав позов до Гос-
подарського суду м. Київ проти ДП «Гаранто-
ваний покупець» про стягнення 4,512 млрд 
грн заборгованості.
Про це йдеться в ухвалі суду від 17 грудня 
2020р, яка опублікована в Єдиному реєстрі 
судових рішень. Позивач просить суд стяг-
нути із відповідача 4,114 млрд грн основного 
боргу та 398,2 млн грн штрафних санкцій та 
інфляційних втрат. Господарський суд Києва 
прийняв заяву «Енергоатома» та відкрив про-
вадження ще 10 серпня 2020р.
З того часу, суд розглядав ряд клопотань «Га-
рантованого покупця». Згідно ухвали суду від 
21 грудня 2020р, яка теж опублікована в реє-
стрі, до справи (у якості третьої сторони) була 
залучена НЕК «Укренерго».
Як повідомляло агентство ExPro, станом на 
23 грудня 2020р, «Гарантований покупець» 
боргував виробникам електроенергії з ВДЕ 
та державним НАЕК «Енергоатом» і ПрАТ 
«Укргідроенерго» більше 34 млрд грн.
Директор підприємства Костянтин Петрико-
вець зазначив, що до «Гарантованого покуп-
ця» висунуто більше 100 судових позовів, з 
них 3 - від «Енергоатома», інші від виробників 
за «зеленим» тарифом.

«Гарантований покупець» 
має сплатити 5,26 млн грн 
«Гідропауеру-1»
ДП «Гарантований покупець» зобов’язаний 
сплатити заборгованість виробнику з аль-
тернативних джерел «Гідропауер-1» у розмірі 
5,26 млн грн за електроенергію по «зелено-
му» тарифу, відпущену за березень-липень 
2020р. Господарський суд міста Києва відмо-
вив держпідприємству у відстроченні сплати 
боргу.
Відповідна ухвала Господарського суду мі-
ста Києва від 29 грудня 2020р опублікована в 
Єдиному реєстрі судових рішень.
«Рішенням Господарського суду міста Киє-
ва від 30.11.2020 у справі № 910/14134/20 
позов задоволено частково. Стягнуто з ДП 
"Гарантований покупець" на користь ТОВ "Гід-
ропауер-1" 5259118,09 грн основного боргу, 
80000,00 грн пені, 250000,00 грн штрафу, 86 
325,48 грн судового збору…Ухвалив: У за-
доволенні заяви від 09.12.2020 ДП "Гаранто-
ваний покупець" про відстрочку виконання 
рішення Господарського суду міста Києва від 
30.11.2020 у справі відмовити», - йдеться в 
ухвалі.
За матеріалами справи, «Гарантований по-
купець» звернувся до суду із заявою про 
відстрочення сплати заборгованості на тер-
мін, що не перевищує одного року з моменту 

ухвалення рішення. Також зазначено, що за 
позовами виробників з ВДЕ проти «Гаранто-
ваного покупця» перебувають у провадженні 
у Господарському суді міста Києва 94 справи, 
загальна сума стягнення 1,039 млрд грн.

Суд починає розгляд справи за 
позовом TIU Canada проти НФЗ
Господарський суд міста Києва починає роз-
гляд справи за позовом TIU Canada, що на-
лежить канадській інвестиційній компанії 
Refraction Asset Management, проти АТ «Ні-
копольський завод феросплавів» про відклю-
чення сонячної електростанції 10,5 МВт від 
електромережі. Про це 13 січня повідомило 
інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна».
«Сьогоднішнє слухання є першою датою 
судового розгляду після завершення попе-
реднього слухання минулого місяця», - по-
відомили інформаційному агентству в TIU 
Canada.
За матеріалами справи, СЕС потужністю 10,5 
МВт була відключена заводом феросплавів в 
березні 2020р без дозволу TIU Canada.
В TIU Canada зазначають, що метою компанії 
є відновлення з’єднання з мережею та залу-
чення НЗФ до повної відповідальності згідно 
з українським законодавством.
За даними офіційного сайту TIU Canada, ком-
панія ввела СЕС потужністю 10,5 МВт в Ніко-
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полі в січні 2018р, СЕС 11 МВт в Миколаївській 
обл та СЕС 33 МВт в Одеській обл – в 2019р.
За даними реєстру YouControl, керівником 
НЗФ є Володимир Куцін. 

Суд не дозволив відсторонити 
«Енергоринок» в якості кредитора 
«Черкасиобленерго»
Касаційний господарський суд у складі Вер-
ховного суду 13 січня визнав вимоги ДП 
«Енергоринок», як кредитора ПАТ «Черка-
сиобленерго», та не дозволив іншому під-
приємству-кредитору обленерго отримати 
контроль над боржником та його активами.
Про це 14 січня 2021р повідомив адвокат, 
який представляє «Черкасиобленерго» у 
суді, Олександр Трохимець на своїй сторінці 
в Facebook.
«Вчора Касаційний господарський суд у скла-
ді Верховного Суду поставив крапку у справі 
про банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго», 
визнавши конкурсні вимоги Енергоринок, 
що у 4 рази перевищують суму вимог іншо-
го підприємтсва, яке намагалось установити 
контроль над ПАТ «Черкасиобленерго»», - 
зазначив Трохимець. Адвокат вважає, що 
інший кредитор прагнув здійснити рейдер-

ське захоплення обленерго, відсторонивши 
"Енергоринок" та його вимоги, як кредитора. 
Трохимець не навів назву компанії.
За словами адвоката, ідея рейдерів полягала 
у тому, щоб суд визнав відсутність конкурсних 
вимог «Енергоринку» та вони мали б змогу 
вивести юридичну особу під своє керівниц-
тво, залишившись в комітеті кредиторів.
«Цю схему намагались реалізувати через суд 
ще з 2013-го року», - додав Трохимець.

Суд підтвердив законність розрахунку 
збитків в 
18 млрд грн від «Роттердам+» 
детективами НАБУ

Шостий апеляційний адміністративний суд 
міста Києва 12 січня 2021р скасував рішення 
Окружного адміністративного суду міста Киє-
ва щодо визнання протиправними дії детек-
тива Національного антикорупційного бюро 
України із розрахунку збитків у 18 млрд грн 
спричинених використанням формули «Рот-
тердам+».
Про це 14 січня повідомила прес-служба 
НАБУ, посилаючись на рішення суду.
«Детективи Національного бюро діяли за-
конно та у межах повноважень під час роз-

рахунку і встановлення розміру збитків, 
завданих через запровадження формули 
«Роттердам+» споживачам електроенергії. 
Це підтвердив Шостий апеляційний адміні-
стративний суд Києва. . 12 січня 2021р він ска-
сував рішення ОАСК щодо визнання проти-
правними дії детектива НАБУ із встановлення 
збитків у 18 млрд грн через формулу «Роттер-
дам+», - йдеться в повідомленні НАБУ.
За даними прес-служби, апеляційний суд за-
крив провадження у цій справі.
«НАБУ переконане, що ОАСК не може нада-
вати оцінку доказам в кримінальному судо-
чинстві, адже це  поза його компетенцією», 
- додала прес-служба бюро.
Як вказує антикорупційний орган, у спра-
ві йдеться про встановлення збитків за дії 
формули «Роттердам+» за 2016-2017р. Ана-
літики НАБУ розрахували збиток в розмірі 
18 млрд грн, в подальшому це було підтвер-
джено декількома експертизами. В НАБУ 
також зазначили, що в розпорядженні 
справи є дослідження українських та іно-
земних користувачів та експертні висновки, 
які свідчать про те, що збитки за вечь час 
функціонування формули «Роттердам+» ста-
новлять 39 млрд грн.

МІЖНАРОДНІ НОВИНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
Санду проситиме ЄС провести 
експертизу будівництва Україною 
нових ГЕС на Дністрі
Президент Молдови Майя Санду під час 
візиту до Брюсселя планує звернутися 
до Євросоюзу з проханням здійснити 
повну експертизу ситуації на Дністрі для 
будівництва каскаду з 6-ти гідроелек-
тростанцій в рамках стратегії розвитку 
ПрАТ «Укргідроенерго».
Про це 12 грудня повідомила сама Пре-
зидент Молдови під час офіційної зустрі-
чі з Президентом України Володимиром 
Зеленським.
«Ми детально обговорили це питання 
з Президентом Володимиром Зелен-
ським. Є повне розуміння щодо необ-
хідності дотримання екологічних норм, 
щоб не наражати на ризик близько 
семи мільйонів громадян Молдови та 

України, що проживають у басейні річки 
Дністер» - повідомила президент Мол-
дови.
Санду заявила, що рішення буде ухвале-
не лише з урахуванням результатів екс-
пертизи ЄС.
«За кілька днів я буду в Брюсселі. Я про-
ситиму, щоб цю експертизу було здійс-
нено якомога ретельніше», - додала 
вона.
Довідка ExPro, «Укргідроенерго» в рам-
ках «Програми розвитку гідроенерге-
тики на період до 2026 року» розглядає 
варіант будівництва каскаду з шести 
верхньодністровських гідроелектро-
станцій. Орієнтовна вартість будівниц-
тва становить 1,1 млрд євро (попередні 
проектні роботи ПАТ “Укргідропроект” 
станом на 2014 рік), станції будуть роз-
ташовані на ділянці верхнього Дністра 

в Івано-Франківській, Тернопільській та 
Чернівецькій областях.

Goldbeck Solar та Respect 
Energy PL планують побудувати 
СЕС 203 МВт в Польщі
Німецький концерн Goldbeck Solar разом 
з польським трейдером електроенергії з 
альтернативних джерел Respect Energy 
PL планують побудувати сонячну елек-
тростанцію 203 МВт в Поморському воє-
водстві, на півночі Польщі, яка стане най-
більшою в центральній та східній Європі.
Про це повідомила прес-служба Respect 
Energy PL на сторінці в Facebook.
«Goldbeck Solar – стратегічний партнер 
Respect Energy! Разом з європейським 
виробником побудуємо найбільшу со-
нячну електростанцію в центральній та 
східній Європі…Потужність станції скла-
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датиме 203 МВт, річний виробіток зеле-
ної електроенергії – 230 ГВт, територія 
під комплекс – 300 га», - йдеться в по-
відомленні.
Також в Respect Energy PL зазначи-
ли, що вартість проекту оцінюється 
в близько €200 млн. Його реалізація 

дозволить скоротити викиди СО2 в 
атмосферу на 5 млн тонн. За даними 
прес-служби, будівництво СЕС пла-
нують розпочати в першому кварталі 
2021р, введення в експлуатації – че-
рез рік, в 2022р. Електростанція буде 
здатна забезпечувати 153 тис домо-

господарств електроенергією. «Ми ві-
римо в те, що наші проекти з Goldbeck 
Solar будуть напряму сприяти досяг-
ненню країни кліматичної нейтраль-
ності до 2050р», - підсумував Голова 
управління Respect Energy Себастьян 
Яблонські.

СТАТИСТИКА

Стан накопичення вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ станом на 15.01.2021р, тис т

Назва станції Марка 
вугілля Поставка Витрата

Норма накопичення 
вугілля на складах 
згідно із графіком 
Міненерговугілля 

Запас вугілля 
Очікуваний 

термін 
спрацювання 

складів

З початку 
місяця за добу З початку 

місяця за добу 15.01.21 15.01.21 діб

ТЕС

Антрацитове вугілля
Придніпровська ТЕС   А 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Старобешівська ТЕС А
Слов'янська ТЕС А 12,2 2,7 5,7 2,9 21,6 87,0 5,0
Трипільська ТЕС                       А 2,0 0,0 0,0 0,0 13,2 24,0 5,3
Зміївська ТЕС          А 19,7 2,7 21,4 0,0 5,0 29,0 2,4
Луганська ТЕС А 46,5 4,2 44,3 4,4 148,8 51,3 47,0
Криворізька ТЕС П 24,1 0,0 19,7 3,1 36,9 18,8 14,8
Разом А+П 104,5 9,6 91,1 10,3 225,6 210,3

Газове вугілля
Запорізька ТЕС Г 70,9 3,6 94,0 8,6 46,9 94,0 7,0
Придніпровська ТЕС                       Г 0,0 0,0 28,6 2,6 51,4 35,1 25,2
Криворізька ТЕС                               Г 23,5 1,0 50,7 4,6 9,2 35,1 3,7
Бурштинська ТЕС Г 122,4 2,7 164,7 15,8 47,0 171,1 4,0
Добротвірська ТЕС Г 26,5 2,4 36,3 2,6 19,9 44,4 7,7
Ладижинська ТЕС Г 64,0 8,1 101,3 5,2 21,0 67,2 2,9
Вуглегірська ТЕС Г 55,9 4,4 57,0 5,7 7,3 77,5 1,8
Трипільська ТЕС                                Г 46,3 3,3 56,7 3,6 1,7 48,1 0,4
Зміївська ТЕС                                    Г 15,3 0,0 46,8 2,5 4,4 39,4 1,3
Слов'янська ТЕС Г 14,7 1,4 5,5 0,0 75,4 37,7
Курахівська ТЕС Г 123,0 11,1 171,6 13,1 38,7 131,3 3,2
Разом Г 562,5 37,9 813,1 64,1 322,9 743,1
Всього ТЕС А+П+Г 667,1 47,6 904,2 74,5 548,5 953,4

ТЕЦ

Антрацитове вугілля
Чернігівська ТЕЦ А 28,4 1,6 20,2 1,8 28,7 30,8 19,9
Дарницька ТЕЦ А 26,2 1,7 27,7 1,9 12,2 14,9 6,1
Сумська ТЕЦ А 4,6 0,0 6,5 0,5 0,8 9,6 1,7
"Миронівська ТЕС  
      " А 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Краматорська ТЕЦ А 14,2 4,1 7,0 0,5 9,5 12,0 19,0
ТЕЦ-2 "Єсхар" А 0,0 0,0 2,5 0,0 28,0 14,5 23,3
Разом А 73,4 7,4 63,8 4,8 79,0 83,1

Газове вугілля
Черкаська ТЕЦ Г 29,5 2,4 22,9 2,0 34,4 20,2 21,0
"Миронівська ТЕС" Г 14,7 1,2 14,6 1,5 11,7 5,9 11,2
Калуська ТЕЦ Г 16,3 1,7 16,1 1,3 13,9 14,6 12,1
Разом Г 60,6 5,4 53,7 4,7 60,0 40,6
Всього ТЕЦ А+П+Г 134,0 12,8 117,5 9,5 139,0 123,7

Всього ТЕС+ТЕЦ
А+П+Г 801,0 60,4 1 021,7 84,0 687,5 1 077,1
А+П 178,0 17,0 154,9 15,1 304,7 293,4

Г 623,1 43,4 866,8 68,9 382,9 783,8
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Накопичення вугілля марок 
"А" та "П" на складах ТЕС і ТЕЦ, тис т

Накопичення вугілля марки 
"Г" на складах ТЕЦ, тис т

Накопичення вугілля марки 
"Г" на складах ТЕС, тис т

Загальні запаси вугілля на 
складах ТЕС і ТЕЦ України, тис т

«Бізнес пакет» передбачає, окрім підписки 
на видання, також розміщення інформації 
про компанію:  це може бути стаття про 
компанію, новини, тощо. 

Видання 2021 Українська мова Англійська мова Разом 
(укр+англ)

Знижка при підписці на 
6 міс

Знижка при підписці на 
12 міс

Weekly EXPRO Electricity (4-5 випусків) 4 000 6 000 9 500 -5% -10%
Monthly EXPRO Electricity 6 000 9 000 14 250 -5% -10%
Разом (Weekly+Monthly) 9 500 14 250 22 500 -5% -10%

Періодичність А4 ½ А4 1/3 А4
Weekly EXPRO Electricity (1 публікація) 25 000 13 000 9 000
Weekly EXPRO Electricity (4 публікації) 50 000 26 000 18 000
Monthly EXPRO Electricity (1 публікація) 25 000 13 000 9 000 

Видання Разом (укр + англ)
Weekly EXPRO Electricity (4-5 випусків) 19 900
Monthly EXPRO Electricity 21 900
Разом (Weekly + Monthly) 40 000

«Базовий пакет», вартість в міс, грн

«Бізнес пакет», вартість в міс, грн

Реклама*. Вартість розміщення рекламного блоку, вартість в міс, грн

ПІДПИСКА
Незалежна консалтингова компанія Exploration & Production Consulting (EXPRO) є провідною структурою на ринку інформаційних послуг енергетичної галузі України. EXPRO публікує  спеціалізо-
вані видання: Weekly EXPRO Electricity  (тижневі дайджести) та Monthly EXPRO Electricity (щомісячні огляди).  Запрошуємо зробити передплату на наші видання. Вартість підписки:

Щомісячне видання EXPRO Weekly Electricity належить та розповсюджується 
компанією Exploration&Production Consulting (EХPRO LLC)

РЕДАКЦІЯ EXPRO
Геннадій Кобаль, керівник та засновник проекту

ТОВ «ЕКСПЛОРЕЙШН ЕНД ПРОДАКШН КОНСАЛТИНГ»
04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 78-А, офіс 55

 +38 067 208 76 16  info@expro.com.ua 
 ExPro Electricity  expro.com.ua
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