
ll
The

|UKRAlNE
lNTERNATIoNAL л._лlцiональнiй KoMicii, llцо здiйснюс державне(:HAMBER оF coMMERcE

регулювання у сферах енергетики та
world businesrs organization комунальних послуг

Цзг

Шановнi члени KoMicii!

УкраiЪський rrацiональний KoMiTeT Мiжнародноi торгово[ пЕшIати (ICC Ukraine),
засвiдчуе Вам свою повагу та iнформуе про таке.

03 ВеРесня20||.1 року Нацiона_пьна комiсiя, що здiйснюе лержавне регулювання
У сферах енергетики та комун€Lльних послуг розмiстила на с]]оему вебсайтi проект
ПОСТаноВи НКРЕК-П <Про внесення змiн до Порядку 1lозlподiлу пропускноi
СПРОМоЖностi мiждtэржавних перетинiв>>, який передбачае удо(экон€uIення процедури
зменшення фiзично]го права на передачу (далi - ФПП).

Проектом постанови НКРЕКП запропоновано змiнити пiдхiд до послiдовностi
зменшення, якi зас)тосову€ться до ФПП в за-пежностi вiд перiоду використання
Продукту, зокрема спочатку зменшуються ФПП, набутих за ,результатами добових
аукцiонiв, а да_пi за пропорчiйним принципом зменшення ФПП для довгострокових
ФПП (рiчних та мiс;rчних).

ICC Ukraine провiвши засiдання KoMicii з питан]j lэтратегii розвитку
промислового та енергетичного комплексу висловлюе пiдтрим](у iнiцiативи НКРЕКП
щодо частковоi зlмiни послiдовностi зменшення ФПП, с)днак пропонуемо
удоскон€tлити прин:цип зменшення довгострокових ФПП (рiчних та мiсячних),
враховуючи пункт 'i преамбули Правил координованого розп,одiлу довгострокових
прав на постачання електроенергiТ (далi - HAR) та cTaTTi 3 Регламенту KoMicii (СС)
20Iбl|7\9 вiд 26 вересня 20|6 року, якими передбачено спl)ияння ефективнiй
Довгостроковiй торг,iвлi з можливостями довгострокового хед)кування для учасникiв
ринку.

НЕК кУкренерго) розподiляе на аукцiонах пропускну ()проможнiсть у обсязi
Максим€tльноi проп)rскноi спроможностi мiждержавного перетину, який з кОстрова
Бурштинськоi ТЕС) до Угорщини, Словаччини та Румунii становить до 1700 МВт, з
яких УкраТна-Угорrцина до 650 МВт, Украiна-Словаччина д,о li50 МВт, Украiна-
Румунiя до 400 МВт,.

При цьому, HI3K <<Укренерго) розподiляс на аукцiонi пропускну спроможнiсть
у бiльшому обсязi, -нiж яка може бути фактично використана учасниками аукцiоlrу
Враховуючи, що величина потужностi максим€tJIьного допустимого експорту з
<Острова Бурштинс:ькоТ ТЕ,С) до Угорщини, Словаччини, PyMyHiT становить -не
може перевищувати
<Укренерго>

iмпорт на бiльш нiж на 650 МВт (згiдно офiцiйних дацих нЕк
acha- i -dyspetcheryzats iyald

in fоrmаts iyalp eretok}l).
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Для здiйснеtlня експорту електричноТ енергii учасники ринку зазвичай
Укладають довгостllоковi контракт та здiйснюють довгострокове планування обсягiв
експорту електричноi енергiТ, що вiдповiдас европейськiй праtстицi.

Запровадження порядку одночасного зменшення рiчного та мiсячного аукцiонiв
унеможливить укладення довгострокови KoHTpaKTiB, так як набуr:i експортером ФПП
буть обмеженi незалежно вiд часу наб прав на доступ, ц{о .в свою чергу, може
призвести до стримування розвитку рин довгострокових контр aKTiB.

Також, необхiдно вiдмiтити, що П ок розподiлу прс,пу,экноi спроможностi
мiждержавних перетинiв в частинi компе цii, що пiдлягаютL вLIплатi за зменшення
ФПП, якi вiдбуваються пiсля добового а кцiону, не вiдповiдlлють нормам cTaTTi бl
HAR та cTaTTi 72 Рс:гламенту СС вiд 24.0 .2015 Ns 2015l|222 щодо окремого порядку
вiдшкодування комtпенсацii за зменшен рiчних/мiсячних ФПIl, якi вiдбуваються
пiсля добового аукrдiону, а саме встано
здiйснювати вiдшк:одування не у ва

ння обов'язку оперs,тоt)у системи передачi
i пропускноi спI)оNtожностi, яка була

скорочена, а компенсувати рiзницю цi
ринком та ринком з/до якого було скоро,

розподiлу, а саме:
о зменшення ФПП здiйснювати НЕК

ФПП, набутii за результатами
результатами мiсячних аукцiонiв;
аукцiону; 4) ФПП, щодо яких

о впровадити ]] Порядок розпод
вiдшкодуваннtя зменшення рiчни
добових аукцiiонiв.

Наперед вдячнi, що взяли до уваги

З повагою

Президент,

на електричну енергitо мiж украiнським
на ФПП.

Укренерго) в наст)/пнiй послiдовностi: 1)

обових аукцiонiв; 2) ФПП, rrабутi за
3) ФПП, набутi за результатами рiчного

звlльнення.
норми HAR щодо окремого порядку
iсячних ФПП, якi бу,ли зменшенi пiсля

eHi побажання.

Враховуючи вищевикладене, нуемо доопрацювати змiни до Порядку

член Урядового KoMiTery КМУ,
член CBiToBoi Ради МТП
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