ПРОЕКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А
_________________

№ ______________
Київ

Про визнання такою, що втратила
чинність,
постанови
Національної
комісії регулювання електроенергетики
України від 26 липня 2007 року № 996

Відповідно до законів України «Про електроенергетику» та «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії
регулювання електроенергетики України, від 26 липня 2007 року № 996 «Про
затвердження Порядку надання ліцензіатам з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії міському електричному транспорту за тарифами,
встановленими на рівні, як для населення» (зі змінами).
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року, але не раніше
дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні –
газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РІШЕННЯ НКРЕКП,
ЩО МАЄ ОЗНАКИ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
I. Визначення проблеми
Постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 р. № 881
«Про тарифи на електричну енергію для міського електротранспорту» було
установлено, що для міського електротранспорту застосовуються тарифи на
електричну енергію, встановлені для населення.
У свою чергу, постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 26 липня 2007 року № 996 «Про
затвердження Порядку надання ліцензіатам з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії міському електричному транспорту за тарифами,
встановленими на рівні, як для населення» було встановлено порядок
компенсації втрат (або вилучення необґрунтованих прибутків) від здійснення
ліцензіатом з постачання електричної енергії за регульованим тарифом
постачання електричної енергії міському електричному транспорту за
тарифами, встановленими на рівні, як для населення.
У той же час, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
25 листопада 2015 р. № 1192 «Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких актів Кабінету Міністрів України», постанову Кабінету Міністрів
України від 26 червня 2007 р. № 881 «Про тарифи на електричну енергію для
міського електротранспорту», з 1 січня 2017 року буде визнано такою, що
втратила чинність.
З огляду на вищезазначене, Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, було
розроблено проект постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, «Про визнання
такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 26 липня 2007 року № 996», яким
передбачено, у зв’язку із втратою чинності постанови Кабінету Міністрів
України від 26 червня 2007 р. № 881 «Про тарифи на електричну енергію для
міського електротранспорту», визнання такою, що втратила чинність,
постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України, від
26 липня 2007 року № 996 «Про затвердження Порядку надання ліцензіатам з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат
від здійснення постачання електричної енергії міському електричному
транспорту за тарифами, встановленими на рівні, як для населення», якою
було встановлено порядок компенсації втрат (або вилучення
необґрунтованих прибутків) від здійснення ліцензіатом з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом постачання електричної енергії
міському електричному транспорту за тарифами, встановленими на рівні, як
для населення.
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Вплив проекту нормативно-правового акта на основні групи (підгрупи)
учасників адміністративних відносин, з урахуванням кількості ліцензіатів
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг:
Групи (підгрупи)

Громадяни

Держава

Так

Ні

+/ Покращення якості надання
послуг з енергопостачання
населенню
+/ Стабільне функціонування
паливно-енергетичного
комплексу України
Реалізація державної політики
в сфері паливно-енергетичного
комплексу України, як це
визначено
Програмою
діяльності Кабінету Міністрів
України

Суб'єкти
господарювання

+/ Забезпечення ліквідації
перехресного субсидіювання

Дія регуляторного акта матиме вплив на дві зацікавлені групи: суб’єкта
природних монополій та споживачів (абонентів) ліцензіатів.
Кількість суб’єктів природних монополій: 32;
Кількість споживачів (абонентів) ліцензіатів: 16 млн осіб.
II. Цілі державного регулювання
Проект постанови НКРЕКП «Про визнання такою, що втратила
чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики
України від 26 липня 2007 року № 996» розроблено з метою приведення
нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у відповідність до
постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1192 «Про
визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів
України».
Запровадження запропонованого механізму дозволить:
– оптимізувати і реалізувати цілі та завдання Уряду, зокрема, які
передбачені Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, яка
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затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2016 р.
№ 294, та схвалена постановою Верховної Ради України від 14 квітня 2016
року № 1099-VIII, і якою передбачена ліквідація перехресного
субсидіювання, забезпечення прозорості встановлення тарифів, а також
забезпечить виконання Закону України «Про засади функціонування ринку
електричної енергії України», підпунктом 2 пункту 2 розділу VI Прикінцеві
та перехідні положення якого передбачено, що НКРЕКП має здійснити
необхідні заходи для застосування ринкових цін на електричну енергію для
всіх категорій споживачів, крім визначених груп побутових споживачів.
III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення
цілей
1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1. Збереження чинного
регулювання

Передбачає
відпуск
електричної
енергії
міському
електричному
транспорту
за
тарифами, встановленими на рівні, як для
населення

Обрана Альтернатива 2. Розробка нового
регуляторного акта постанови «Про визнання
такою, що втратила чинність, постанови
Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 26 липня 2007
року № 996»

Передбачає
відпуск
електричної
енергії
міському
електричному
транспорту
за
роздрібним тарифам

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
1) Оцінка впливу на сферу інтересів держави:
Вид альтернативи
Альтернатива 1. Збереження
чинного регулювання
Обрана Альтернатива 2.
Розробка нового регуляторного
акта постанови «Про визнання
такою, що втратила чинність,
постанови Національної комісії
регулювання
електроенергетики України від

Вигоди
Відсутні

1. Стабільне функціонування
паливно-енергетичного
комплексу України
2. Реалізація державної
політики в сфері паливноенергетичного комплексу
України, як це визначено

Витрати
Відсутні

Відсутні
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26 липня 2007 року № 996»

Програмою діяльності
Кабінету Міністрів
України

2) Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:
Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1. Збереження
чинного регулювання

Відсутні

Відсутні

Обрана Альтернатива 2.
Розробка нового регуляторного
акта постанови «Про визнання
такою, що втратила чинність,
постанови Національної комісії
регулювання
електроенергетики України від
26 липня 2007 року № 996»

Дозволить
здійснювати Відсутні
відпуск електричної енергії
міському
електричному
транспорту за роздрібним
тарифам

3) Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання:
Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1. Збереження
чинного регулювання

Відсутні

Відсутні

Обрана Альтернатива 2.
Розробка нового регуляторного
акта постанови «Про визнання
такою, що втратила чинність,
постанови Національної комісії
регулювання
електроенергетики України від
26 липня 2007 року № 996»

Дозволить розраховуватись за Відсутні
спожиту електричну енергію
за роздрібним тарифам

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення
цілей
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Рейтинг
результативності
(досягнення цілей під
час вирішення
проблеми)

Бал результативності (за
чотирибальною
системою оцінки)

Коментарі щодо
присвоєння
відповідного бала

Альтернатива 1. Збереження
чинного регулювання
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Обрана Альтернатива 2.
розробка нового регуляторного
акта Постанови «Про визнання
такою, що втратила чинність,
постанови Національної комісії
регулювання
електроенергетики України від
26 липня 2007 року № 996»
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Не досягає поставленої мети.
Не дозволяє досягти ліквідації
перехресного субсидіювання
та забезпечення прозорості
встановлення тарифів
Дозволяє вирішити проблему
самим ефективним шляхом
Дозволить застосовувати для
міського електротранспорту
роздрібні тарифи

Альтернатива 1. Збереження чинного регулювання
Діюча постанова Національної комісії регулювання електроенергетики
України, від 26 липня 2007 року № 996 «Про затвердження Порядку надання
ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом
компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії міському
електричному транспорту за тарифами, встановленими на рівні, як для
населення», не дозволяє встановити для міського електротранспорту
роздрібні тарифи.
На цих підставах від застосування цього альтернативного способу
розв’язання визначеної проблеми доцільно відмовитися.
Альтернатива 2. Прийняття нового регуляторного акта «Про визнання
такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 26 липня 2007 року № 996»
Обґрунтування
Рейтинг
Вигоди
Витрати
відповідного
результативності
(підсумок)
(підсумок)
місця
альтернативи в
рейтингу
Альтернатива 1.
Збереження чинного
регулювання

Обрана
Альтернатива 2.

Відсутні

Відсутні

Не вирішує проблему

Відсутні

Дозволяє вирішити
проблему самим
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розробка нового
регуляторного акта
Постанови «Про
визнання такою, що
втратила чинність,
постанови
Національної комісії
регулювання
електроенергетики
України від 26 липня
2007 року № 996»

Відповідає завданням,
що поставлені для
вирішення існуючої
проблеми

Рейтинг

Альтернатива 1. Збереження
чинного регулювання
Обрана Альтернатива 2.
розробка нового регуляторного
акта Постанови «Про визнання
такою, що втратила чинність,
постанови Національної
комісії регулювання
електроенергетики України від
26 липня 2007 року № 996»

Аргументи щодо
переваги обраної
альтернативи / причини
відмови від
альтернативи
Не вирішує проблему

ефективним шляхом

Оцінка ризику
зовнішніх чинників на
дію запропонованого
регуляторного акта

Відсутній

Дозволяє вирішити проблему Відсутній
самим ефективним шляхом

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної
проблеми
Прийняття проекту постанови НКРЕКП «Про визнання такою, що
втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 26 липня 2007 року № 996» дозволить
привести нормативно-правові акти Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у
відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015
р. № 1192 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів
Кабінету Міністрів України», а також дозволить забезпечити виконання
вимог чинного законодавства, що дозволить оптимізувати і реалізувати цілі
та завдання Уряду, зокрема, які передбачені Програмою діяльності Кабінету
Міністрів України, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2016 р. № 294, та схвалена постановою Верховної Ради України
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від 14 квітня 2016 року № 1099-VIII, і якою передбачена ліквідація
перехресного субсидіювання, забезпечення прозорості встановлення тарифів,
що дозволить застосовувати для міського електротранспорту роздрібні
тарифи, та забезпечить виконання Закону України «Про засади
функціонування ринку електричної енергії України», підпунктом 2 пункту 2
розділу VI Прикінцеві та перехідні положення якого передбачено, що
НКРЕКП має здійснити необхідні заходи для застосування ринкових цін на
електричну енергію для всіх категорій споживачів, крім визначених груп
побутових споживачів.
Впливу зовнішніх факторів, що можуть мати негативний вплив на
виконання вимог регуляторного акта, не очікується.
Надано високу оцінку можливості впровадження та виконання вимог
регуляторного акта суб’єктом господарювання.
Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої
шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблялась,
оскільки введення в дію положень регуляторного акта не призведе до
настання будь-яких негативних наслідків.
Функції в частині здійснення державного контролю та нагляду за
додержанням вимог акта будуть здійснюватись державними органами, яким,
відповідно до законодавства, надані такі повноваження.
VI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Термін дії акта не обмежений та може бути змінений у разі внесення
відповідних змін до законодавства.
VII. Визначення показників результативності дії регуляторного
акта
Результативність дії постанови НКРЕКП «Про визнання такою, що
втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 26 липня 2007 року № 996» визначається
такими показниками:
1)
розміром надходжень до Державного бюджету України –
надходження до Державного бюджету України, у зв’язку з прийняттям
регуляторного акта не передбачаються;
2)
кількістю суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься
дія регуляторного акта – станом на 01.12.2016 це 32 суб’єкти природних
монополій;
3)
рівнем поінформованості суб’єктів господарювання з основних
положень акта.
Відповідно до статті 15 Закону України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
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послуг» проект постанови НКРЕКП «Про визнання такою, що втратила
чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики
України від 26 липня 2007 року № 996», аналіз впливу рішення НКРЕКП, що
має ознаки регуляторного акта та повідомлення про оприлюднення
розміщено на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в мережі
Інтернет http://nerc.gov.ua.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг у межах компетенції надає необхідні
роз’яснення щодо норм проекту регуляторного акта і надаватиме роз’яснення
щодо застосування акта, який буде опубліковано в засобах масової
інформації після його прийняття.
VIII. Очікуванні результати прийняття регуляторного акта
Прийняття проекту постанови НКРЕКП «Про визнання такою, що
втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 26 липня 2007 року № 996» дозволить
привести нормативно-правові акти Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у
відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015
р. № 1192 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів
Кабінету Міністрів України», а також дозволить забезпечити виконання
вимог чинного законодавства, що дозволить оптимізувати і реалізувати цілі
та завдання Уряду, зокрема, які передбачені Програмою діяльності Кабінету
Міністрів України, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2016 р. № 294, та схвалена постановою Верховної Ради України
від 14 квітня 2016 року № 1099-VIII, і якою передбачена ліквідація
перехресного субсидіювання, забезпечення прозорості встановлення тарифів,
що дозволить застосовувати для міського електротранспорту роздрібні
тарифи, та забезпечить виконання Закону України «Про засади
функціонування ринку електричної енергії України», підпунктом 2 пункту 2
розділу VI Прикінцеві та перехідні положення якого передбачено, що
НКРЕКП має здійснити необхідні заходи для застосування ринкових цін на
електричну енергію для всіх категорій споживачів, крім визначених груп
побутових споживачів.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

Порівняльна таблиця
до постанови НКРЕКП «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 26 липня 2007 року № 996»

Діюча редакція постанови

Запропонована редакція постанови

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Визнати такою, що втратила чинність
ПОСТАНОВА
26.07.2007
Київ

№ 996

Про затвердження Порядку надання ліцензіатам з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат
від здійснення постачання електричної енергії міському
електричному транспорту за тарифами, встановленими на рівні, як
для населення
Із змінами, внесеними
постановою НКРЕ від 24.09.2009 № 1093
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
26.06.2007 № 881 "Про тарифи на електричну енергію для міського
електротранспорту" та згідно з повноваженнями, наданими Законом
України „Про електроенергетику”, Указом Президента України від
14.03.95 № 213 „Про заходи щодо забезпечення діяльності
Національної комісії з питань регулювання електроенергетики
України”, Національна комісія регулювання електроенергетики
України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок надання ліцензіатам з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат
від
здійснення
постачання
електричної
енергії
міському
електричному транспорту за тарифами, встановленими на рівні, як
для населення (додається).
2. Ця постанова набуває чинності з 1 серпня 2007 року.

В.о. Голови Комісії

С. Дунайло

ПОГОДЖЕНО:
В.о. Міністра палива та енергетики України

В.Чупрун

В.о. Міністра транспорту та зв’язку України

В.Корнієнко

Голова Антимонопольного комітету України

О.Костусєв

В.о. Голови Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва
К.Ващенко
(Рішення № 609 від 26.07.2007 про
погодження проекту регуляторного акта)

Затверджено
Постанова НКРЕ
26.07.2007 № 996

ПОРЯДОК
надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії міському електричному транспорту
за тарифами, встановленими на рівні, як для населення
1. Цей Порядок встановлює порядок компенсації втрат (або
вилучення необґрунтованих прибутків) від здійснення ліцензіатом
з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі
ліцензіат)
постачання
електричної
енергії
міському
електричному транспорту за тарифами, встановленими на рівні, як
для населення (далі – компенсація втрат).
2. Компенсація втрат розраховується на розрахунковий
місяць згідно з прогнозованими обсягами відпущеної електричної
енергії,
яка
використовується
для
міського
електричного
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транспорту, за тарифами, встановленими на рівні, як для
населення.
Сума компенсації втрат ліцензіата по і-тому споживачу
електричної
енергії,
яка
використовується
для
міського
електричного транспорту за тарифами, встановленими на рівні, як
для населення, визначається за формулою:

Kiпр  Tp  Tзт  Eiпр , грн,
де:

Tp

- роздрібний тариф на електричну енергію для споживачів
відповідного класу напруги, розрахований згідно з Порядком
формування роздрібного тарифу на електроенергію для споживачів
(крім населення і населених пунктів) ліцензіатами з постачання
електроенергії за регульованим тарифом, затверджений постановою
НКРЕ від 22.01.2001 № 47, на розрахунковий місяць, грн/МВтгод;
Tзт - затверджений тариф на електричну енергію, яка
використовується для потреб населення, грн/МВтгод;
Eiпр
- прогнозований обсяг споживання електричної енергії,
яка використовується для міського електричного транспорту, за
тарифами, встановленими на рівні, як для населення, спожитої ітим споживачем, МВтгод.
У зв'язку з відхиленням прогнозованих обсягів споживання
електричної енергії від фактичних сума компенсації втрат має
бути скоригована на величину K i , яка визначається за формулою:
K i  K iпр 3  K iф3 ,

де:
K iпр 3

- сума компенсації втрат ліцензіата по і-тому
споживачу електричної енергії, яка розраховувалась, виходячи з
прогнозованого обсягу споживання електричної енергії у місяці,
що був за два місяці перед розрахунковим, грн;
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K iф 3

- сума компенсації втрат ліцензіата по і-тому
споживачу електричної енергії, яка розраховувалась виходячи з
фактичного обсягу споживання електричної енергії у місяці, що
був за два місяці перед розрахунковим, грн.

Kiпр3  Tp3  Tзт3  Eiпр3 ,
Kiф3  Tp3  Tзт3  Eiф3 ,
де:

T p 3

-

роздрібний
тариф
на
електричну
енергію
для
споживачів відповідного класу напруги, розрахований згідно з
Порядком формування роздрібного тарифу на електроенергію для
споживачів (крім населення і населених пунктів) ліцензіатами з
постачання електроенергії за регульованим тарифом на місяць,
що був за два місяці перед розрахунковим, грн/МВтгод;
Tзт 3 - затверджений тариф на електричну енергію, яка
використовується
для потреб населення на
місяць, що був за
два місяці перед розрахунковим, грн/МВтгод;
Eiпр 3
- прогнозований обсяг споживання електричної енергії,
яка використовується для міського електричного транспорту, за
тарифами, встановленими на рівні, як для населення, спожитої ітим споживачем у
місяці, що був за два місяці перед
розрахунковим;
Eiф3
- фактичний обсяг споживання електричної енергії, яка
використовується для міського електричного транспорту, за
тарифами, встановленими на рівні, як для населення, спожитої ітим споживачем у
місяці, що був за два місяці перед
розрахунковим, МВтгод.
Загальна сума, на яку ліцензіату надається компенсація
втрат, становить:
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K пр 

 K

пр
i

 K i

, грн.

3. Компенсація втрат здійснюється щомісяця за умови
прийняття відповідного рішення НКРЕ. Ліцензіатом подається
заява (додаток 1) до територіального представництва НКРЕ (далі
–
ТП
НКРЕ)
не
пізніше
20
числа
місяця,
що
передує
розрахунковому. Заява має бути підписана керівником організації
та скріплена печаткою ліцензіата.
До заяви додаються:
розрахунок суми компенсації фактичних втрат у місяці, що
був за один місяць до розрахункового, який має бути підписаний
керівником організації і головним бухгалтером та скріплений
печаткою ліцензіата (додаток 2);
документи,
що
підтверджують
достовірність
наданої
інформації по всіх споживачах (акти звірки фактичних обсягів
споживання електроенергії споживачами у місяці, що був за один
місяць до розрахункового).
4. У разі правильності заповнення та повноти даних ТП НКРЕ
не пізніше 10 числа місяця, що передує розрахунковому, надає
висновок щодо доцільності надання компенсації втрат ліцензіату,
залишаючи собі копію. Отриманий висновок, заяву, розрахунки
суми компенсації втрат ліцензіат подає до центрального апарату
НКРЕ у п’ятиденний термін. Якщо подана заява не відповідає
типовій формі або документи не містять усієї інформації, що
вимагається, заява на отримання компенсації втрат відхиляється
з можливістю повторного її подання після належного оформлення в
установлений пунктом 3 цього Порядку термін. Відповідальність
за достовірність даних несе ліцензіат. (абзац перший пункту 4 в
редакції постанови НКРЕ від 24.09.2009 № 1093)
Ліцензіати
з
постачання
електричної
енергії
за
регульованим
тарифом
до
23
числа
місяця,
що
передує
розрахунковому, надають до центрального апарату НКРЕ розрахунок
прогнозованої суми компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії за регульованим тарифом на отримання
компенсації втрат від здійснення
постачання електричної
енергії, яка
використовується для міського електричного
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транспорту, за тарифами, встановленими на рівні, як для
населення (додаток 3).
5.
Якщо
за
результатами
планової
або
позапланової
перевірки виявлено, що ліцензіатом для отримання компенсації
втрат була надана НКРЕ недостовірна інформація і це призвело до
завищення суми компенсації втрат, то НКРЕ позбавляє ліцензіата
суми компенсації втрат, що отримана ним за місяць, у якому
виявлено надання недостовірної інформації. (пункт 5 в редакції
постанови НКРЕ від 24.09.2009 № 1093)
6. Пункт 6 вилучений. (згідно з постановою НКРЕ від
№24.09.2009 № 1093)
7. Рішення НКРЕ щодо отримання ліцензіатами компенсації
втрат оформлюється постановою та надсилається не пізніше ніж за
2 дні до початку розрахункового місяця Розпоряднику системи
розрахунків Оптового ринку електричної енергії (далі – ОРЕ),
ліцензіатам, ТП НКРЕ.
8. Розпорядник системи розрахунків ОРЕ враховує розмір
компенсації втрат при визначенні оптової ринкової ціни в
розрахунковому місяці та щоденно зменшує ліцензіатам розмір
платежу за куповану на ОРЕ електроенергію на 1/30 частину
(1/28, 1/29, 1/31 - у залежності від кількості днів у місяці)
розміру компенсації втрат.

Заступник начальника управління цінової
політики в електроенергетиці – начальник
відділу методології та розрахунку тарифів
Кайдаш

Р.

Додаток 1
до Порядку
надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії міському електричному транспорту
за тарифами, встановленими на рівні, як для населення
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ЗАЯВА
ліцензіата з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом на отримання компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії, яка використовується для
міського електричного транспорту, за тарифами, встановленими на
рівні, як для населення
_____________________________________________________
просить
(назва
ліцензіата
з
постачання
електричної
енергії
регульованим тарифом)

за

надати компенсацію втрат від здійснення постачання електричної
енергії,
яка
використовується
для
міського
електричного
транспорту, за тарифами, встановленими на рівні, як для
населення, у ___________
(місяць)
_____ року на загальну суму ___________________________________
грн.
(цифрами і прописом)
Фактичні втрати від здійснення постачання електричної
енергії,
яка
використовується
для
міського
електричного
транспорту, за тарифами, встановленими на рівні, як для
населення, у ___________ (місяць, що був за один місяць до
розрахункового)
_____
року
на
загальну
суму
_________________________________________________ грн.
(цифрами і прописом)
Зобов’язуємось:
вести детальний облік фактичного споживання електричної
енергії,
яка
використовується
для
міського
електричного
транспорту, за тарифами, встановленими на рівні, як для
населення;
надавати
на
вимогу
НКРЕ
додаткову
інформацію
і
документацію.

Керівник організації

___________________________
7

(П.І.Б., підпис)
М.П.
"____" ___________ 20___ року

Додаток 2
до Порядку
надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії міському електричному транспорту
за тарифами, встановленими на рівні, як для населення
_______________________________________________________
(повна назва ліцензіата з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом)

РОЗРАХУНОК (факт)
компенсації втрат від здійснення постачання електричної
енергії, яка використовується для міського електричного
транспорту, за тарифами, встановленими на рівні, як для
населення,
у _______________________
(місяць, рік)
Найменув
ання
споживач
ів
електрич
ної
енергії

Фактичний
обсяг
електрично
ї енергії,
спожитої
і-тим
споживачем
у звітному
місяці,
МВт·год

Роздрібн
ий
тариф,
що діяв
у
звітному
місяці,
розрахов
аний за
формулою

Затвердже
ний тариф
на
електричн
у
енергію,
яка
використо
вується
для

Товар
на
проду
кція
за
роздр
ібним
тариф
ом,
грн

Факти
чна
товар
на
проду
кція,
грн

Сум
а
ком
пен
сац
ії
втр
ат,
грн
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1
Споживач
1
........
......
Споживач
n

,
грн/МВт·
год*

потреб
населення
,
грн/МВт·г
од*

3

4

2

5

6

7

Усього
Примітка: * - без урахування ПДВ

______________________
______________
(П.І.Б. виконавця,
телефон, підпис)

Керівник
організації

_________________
__________
(П.І.Б., підпис)

М.П.
______________________
______________
(П.І.Б. начальника ТП
НКРЕ, телефон, підпис)

Головний
бухгалтер

_________________
__________
(П.І.Б., підпис)

Додаток 3
до Порядку
надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії міському електричному транспорту
за тарифами, встановленими на рівні, як для населення
9

_______________________________________________________
(повна назва ліцензіата з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом)

РОЗРАХУНОК (прогноз)
компенсації втрат від здійснення постачання електричної
енергії, яка використовується для міського електричного
транспорту, за тарифами, встановленими на рівні, як для
населення,
в _______________________
(місяць, рік)
Наймену
вання
спожива
чів
електри
чної
енергії

Прогнозова
ний обсяг
електрично
ї енергії,
спожитої
і-тим
споживачем
у
розрахунко
вому
місяці,
МВт·год

Роздрібн
ий
тариф,
у
розрахун
ковому
місяці,
розрахов
аний за
формулою
,
грн/МВт·
год*

1
Спожива
ч 1
.......
.......
Спожива
ч n

2

3

Затвердже
ний тариф
на
електричн
у
енергію,
яка
використо
вується
для
потреб
населення
,
грн/МВт·г
од*
4

Товар
на
проду
кція
за
роздр
ібним
тариф
ом,
грн

Факти
чна
товар
на
проду
кція,
грн

Сум
а
ком
пен
сац
ії
втр
ат,
грн

5

6

7

10

Усього
Примітка: * - без урахування ПДВ

Керівник організації

___________________________
(П.І.Б., підпис)
М.П.

Головний бухгалтер

___________________________
(П.І.Б., підпис)

Директор Департаменту із регулювання відносин
у сфері енергетики

К.Сушко
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15 грудня 2016 року

ОБҐРУНТУВАННЯ
до відкритого засідання Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з питання щодо
схвалення проекту регуляторного акта – постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 26 липня 2007 року № 996»

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 р. № 881
«Про тарифи на електричну енергію для міського електротранспорту» було
установлено, що для міського електротранспорту застосовуються тарифи на
електричну енергію, встановлені для населення.
У свою чергу, постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики України, від 26 липня 2007 року № 996 «Про затвердження
Порядку надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії міському електричному транспорту за тарифами,
встановленими на рівні, як для населення» було встановлено порядок
компенсації втрат (або вилучення необґрунтованих прибутків) від здійснення
ліцензіатом з постачання електричної енергії за регульованим тарифом
постачання електричної енергії міському електричному транспорту за
тарифами, встановленими на рівні, як для населення.
У той же час, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2015 р. № 1192 «Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких актів Кабінету Міністрів України», постанову Кабінету Міністрів
України від 26 червня 2007 р. № 881 «Про тарифи на електричну енергію для
міського електротранспорту», з 1 січня 2017 року буде визнано такою, що
втратила чинність.
З огляду на вищезазначене, Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, було
розроблено проект постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про визнання
такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 26 липня 2007 року № 996», яким передбачено,
у зв’язку із втратою чинності постанови Кабінету Міністрів України від 26
червня 2007 р. № 881 «Про тарифи на електричну енергію для міського
електротранспорту», визнання такою, що втратила чинність, постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26 липня
2007 року № 996 «Про затвердження Порядку надання ліцензіатам з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від
здійснення постачання електричної енергії міському електричному транспорту

за тарифами, встановленими на рівні, як для населення», якою було
встановлено порядок компенсації втрат (або вилучення необґрунтованих
прибутків) від здійснення ліцензіатом з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом постачання електричної енергії міському електричному
транспорту за тарифами, встановленими на рівні, як для населення.
Ураховуючи вищезазначене, пропонується:
Схвалити проект регуляторного акту – постанову Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики України від 26 липня 2007 року
№ 996».
Зазначений проект постанови НКРЕКП буде розміщено на офіційній
сторінці в мережі Інтернет за адресою: www.nerc.gov.ua, та направлено на
погодження до Антимонопольного комітету України.

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

Ландар 204 48 70

К. Сушко

