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Шановний Борисе Альбертовичу!
Підприємства енергетичної галузі є важливими об'єктами промислової інфраструктури, що 

забезпечують не тільки життєдіяльність населених пунктів, але і відіграють значну роль у 
соціально-економічному розвитку регіонів загалом.

З огляду на зазначене, розуміючи важливість попередження настання економічного спаду 
в регіоні, ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» AT 
«ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (далі -  ТЕС) повідомляє про введення з 22 листопада 2019 року 
вимушеного простою станції, як єдиної можливості для запобігання повному припиненню 
діяльності ТЕС.

Зазначене рішення обумовлено сукупністю негативних технологічних та фінансово- 
економічних обставин, що об'єктивно унеможливили подальшу роботу ТЕС у штатному режимі.

Як відомо, з липня 2019 року в Україні започатковано новий ринок електроенергії, метою 
якого є розвиток конкурентних та прозорих умов в енергетичному секторі заради зниження рівня 
тарифів для споживачів та синхронізації ОЕС України із загальноєвропейською енергосистемою. 
Конкуренція учасників нового ринку електроенергії є важливою складовою ефективного 
функціонування такого ринку, у тому числі з виробниками іноземних країн. При цьому, 
конкуренція повинна базуватися на рівних та прозорих умовах, жодний з учасників ринку, у т.ч. 
імпортери, не повинні мати важелів для зловживання конкуренцією, що здатні послабити 
енергетичний сектор економіки України.

Проте, в порушення зазначеного принципу, 18 вересня 2019 р. за підтримки Комітету 
Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, який очолює А. 
Герус, прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері 
використання ядерної енергії», положеннями якого російським компаніям дозволено продавати 
електричну енергію споживачам України за довгостроковими двосторонніми договорами.

Саме ці законодавчі зміни відкрили безперешкодний та необмежений доступ російській 
електроенергії на національний ринок України, та призвели до заміщення на ринку національної 
теплової генерації імпортом.

Зростання частки імпорту призвело до зміни режимів роботи енергоблоків ТЕС з боку НЕК 
«Укренерго», за командами диспетчерів відбулося розвантаження ТЕС, що суттєво зменшило 
обсяги реалізованої електричної енергії ТЕС.

Це все провокує зниження попиту на електроенергію ТЕС, що сукупно із збільшенням на 
ринку частки дешевої електроенергії виробництва вітчизняних АЕС, призводить до критичного 
зниження рівня цін для ТЕС. Так, ціна електроенергії на ринку на добу наперед, яка є індикатором 
для решти сегментів ринку, в окремі дні поточного місяця знижувалась до рівня 91 коп/кВт-г, що 
за ринкових цін на вугілля робить виробництво електричної енергії на ТЕС збитковим.
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Така ситуація не тільки призводить до спотворення конкуренції на ринку електричної 

енергії, а й несе безпосередні ризики припинення діяльності ТЕС, ставлячи під загрозу енергетичну 
безпеку країни. Продовжуючи купувати імпортовану електроенергію за демпінговими цінами, 
українці оплачують у повному обсязі всі видатки російських виробників та посередників.

Окрім того, до цього часу не був запроваджений ринок допоміжних послуг, що не дозволяє 
ТЕС використовувати власні конкурентні переваги маневрових потужностей для балансування 
ринку у пікові години.

Враховуючи, що вся необхідна нормативна база для роботи ринку допоміжних послуг вже 
готова, для його запровадження НЕК «Укренерго» залишилось здійснити лише декілька кроків, які 
дозволять ТЕС отримувати плату за потужність, що введена у деяких сусідніх державах, та 
конкурувати за собівартістю з виробниками імпортної електроенергії.

Відкритим питанням залишається сформована за часів старої моделі ринку та не погашена 
на теперішній час мільярдна заборгованість ДП «Енергоринок» за відпущену ТЕС електричну 
енергію.

Усі вищезазначені обставини призвели до дефіциту обігових коштів та неможливості 
роботи ТЕС у штатному режимі.

Зміна ситуації що склалася та усунення наведених негативних чинників, які загрожують 
тривалим простоєм ТЕС, можлива шляхом прийняття невідкладних регуляторних заходів, 
зокрема щодо:

-зупинення імпорту електроенергії з Російської Федерації та Республіки Білорусь;
-  запровадження ринку допоміжних послуг;
-  вирішення питання щодо погашення заборгованості ДП «Енергоринок».

До прийняття відповідних рішень на державному рівні у ТЕС, на жаль, відсутні інші шляхи 
запобігання повному припиненню діяльності ТЕС, окрім обмеження виробництва та застосування 
простою.

З огляду на зазначене, розуміючи можливий негативний вплив змін у функціонуванні ТЕС 
на соціально-економічний стан території, зокрема скорочення обсягів надходжень коштів до 
місцевого бюджету, просимо враховувати факт знаходження ТЕС у вимушеному простої з 22 
листопада 2019 р. при здійсненні поточної діяльності і плануванні соціально-економічного 
розвитку регіону у подальшому.

З повагою 
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