УТОЧНЕНО
ПРОЕКТ

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

П О СТ А Н ОВ А

___________________

№ ______________
Київ

Про внесення змін до постанови
НКРЕКП від 19 листопада 2015
року № 2810
Відповідно до статті 17 Закону України «Про електроенергетику»,
статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Закону України
«Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19 листопада
2015 року № 2810 «Про затвердження Порядку розрахунку середньої
закупівельної ціни на електричну енергію ліцензіатами з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом», зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 09 грудня 2015 року за № 1530/27975, такі зміни:
1) у назві та пункті 1 слова «з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом» замінити знаком та словами «, що здійснюють
господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій
території»;
2) у Порядку розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну
енергію ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом:

2
у назві та пункті 1 Порядку слова «з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом» замінити знаком та словами «, що здійснюють
господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій
території»;
в абзаці першому пункту 3 слова та знаки «, на який установлюються
роздрібні тарифи на електричну енергію,» виключити;
у пункті 4:
в абзацах першому та третьому слова та знаки «, на який
установлюються роздрібні тарифи на електричну енергію,» виключити;
абзац другий викласти в такій редакції:
опт
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абзац п’ятий після символів та знаку « Цр —» доповнити словом
«середньозважена»;
доповнити шістьма новими абзацами такого змісту:
« К р  4 — коефіцієнт відхилення середньозваженої ціни, за якою
ліцензіат купував електричну енергію на ОРЕ, скоригованої з урахуванням
дотацій, у кварталі, що був за три квартали до розрахункового кварталу, від
прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії у кварталі, що був
за три квартали до розрахункового кварталу, в. о. (із заокругленням до трьох
знаків після коми), розраховується за формулою
опт
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— середньозважена ціна, за якою ліцензіат купував електричну

енергію на ОРЕ, у кварталі, що був за три квартали до розрахункового
кварталу (згідно з актами купівлі-продажу електричної енергії), грн/МВт×год
(без податку на додану вартість);
ОР
Цр4 — прогнозована оптова ринкова ціна на електричну енергію на
квартал, що був за три квартали до розрахункового кварталу, грн/МВт×год
(без податку на додану вартість);

Е

ОРфакт

— фактичний обсяг закупленої ліцензіатом на ОРЕ електричної
енергії у кварталі, що був за три квартали до розрахункового кварталу (згідно
з актами купівлі-продажу електричної енергії), МВт×год;
Σ К р  4 — загальна сума компенсації для відшкодування втрат від
постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів (дотації) у
кварталі, що був за три квартали до розрахункового кварталу, затверджена
НКРЕКП, грн.»;
р 4
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у пункті 5:
абзац другий викласти в такій редакції:
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абзаци восьмий – десятий виключити;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Відхил величини сплати за куповану електричну енергію за лютий та
березень 2018 року враховується при розрахунку прогнозованої середньої
закупівельної ціни відповідно на другий та третій квартали 2018 року.»;
у пункті 6:
абзац другий викласти в такій редакції:
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абзац п’ятий після символів та знаку « Цр 2 —» доповнити словом
«середньозважена»;
доповнити шістьма новими абзацами такого змісту:
опт

« К р  6 — коефіцієнт відхилення середньозваженої ціни, за якою
ліцензіат купував електричну енергію на ОРЕ, скоригованої з урахуванням
дотацій, у кварталі, що був за п’ять кварталів до розрахункового кварталу від
прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії у кварталі, що був
за п’ять кварталів до розрахункового кварталу, в. о. (із заокругленням до
трьох знаків після коми), розраховується за формулою
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— середньозважена ціна, за якою ліцензіат купував

електричну енергію на ОРЕ у кварталі, що був за п’ять кварталів до
розрахункового кварталу (згідно з актами купівлі-продажу електричної
енергії), грн/МВт×год (без податку на додану вартість);
ОР
Цр6 — прогнозована оптова ринкова ціна на електричну енергію на
квартал, що був за п’ять кварталів до розрахункового кварталу, грн/МВт×год
(без податку на додану вартість);

Е

ОРфакт

— фактичний обсяг закупленої ліцензіатом на ОРЕ електричної
енергії у кварталі, що був за п’ять кварталів до розрахункового кварталу
(згідно з актами купівлі-продажу електричної енергії), МВт×год;
Σ К р  6 — загальна сума компенсації для відшкодування втрат від
постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів (дотації) у
р 6
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кварталі, що був за п’ять кварталів до розрахункового кварталу, затверджена
НКРЕКП, грн.»;
у пункті 7:
ОРфакт

абзац четвертий після символів та знаку « Ц р 2

—» доповнити

словом «середньозважена»;
в абзаці шостому слова та знаки «, затверджена НКРЕКП на місяць, що
передував попередньому розрахунковому місяцю» замінити словами та
знаками «у кварталі, що передував попередньому розрахунковому кварталу,
затверджена НКРЕКП»;
пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. Ліцензіат надає до НКРЕКП електронною поштою розрахунок
прогнозованої середньої закупівельної ціни на електричну енергію на
розрахунковий квартал до 20 числа місяця, що передує розрахунковому
кварталу, але не пізніше наступного дня після затвердження (перегляду)
прогнозованої оптової ринкової ціни на електричну енергію.»;
у тексті Порядку слово «актом» замінити словом «актами»;
слово «місяць» в усіх відмінках замінити словом «квартал» у
відповідних відмінках, крім пункту 9.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2018 року, але не раніше
дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні
– газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

ОБҐРУНТУВАННЯ
щодо прийняття постанови НКРЕКП
«Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 19 листопада 2015 року № 2810»

На засіданні НКРЕКП, яке проводилось у формі відкритого слухання
10 серпня поточного року, було схвалено проект рішення, що має ознаки
регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку
розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну енергію ліцензіатами
з постачання електричної енергії за регульованим тарифом» (далі – Проект рішення
НКРЕКП).
Схвалений Проект рішення НКРЕКП відповідно до Закону України
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг» було розміщено на сайті НКРЕКП 11 серпня
2017 року з метою одержання зауважень і пропозицій від інших органів державної
влади, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та інших заінтересованих осіб.
Так, у період з 11 серпня 2017 року до 12 вересня 2017 року було отримано
зауваження і пропозиції від заінтересованих осіб.
Одержані зауваження і пропозиції були розглянуті НКРЕКП 23 жовтня 2017
року на відкритому обговоренні (розгляді зауважень та пропозицій) за участі осіб,
які надали такі зауваження і пропозиції, про що було складено протокол
та розміщено його разом із інформацією щодо розгляду зауважень і пропозицій
до Проекту
рішення
НКРЕКП
на
офіційному
веб-сайті
НКРЕКП
(http://www.nerc.gov.ua/?news=6852).
Крім того, з метою приведення термінів у відповідність до вимог Закону
України «Про ринок електричної енергії» під час проведення відкритого
обговорення (розгляду зауважень та пропозицій) Проекту рішення НКРЕКП
враховано необхідність коригування його назви на таку: «Про внесення змін до
постанови НКРЕКП від 19 листопада 2015 року № 2810».
Ураховуючи вищезазначене, на розгляд Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, виноситься
питання про прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови
НКРЕКП від 19 листопада 2015 року № 2810».

ПРОЕКТ

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

П О СТ А Н ОВ А

___________________

№ ______________
Київ

Про внесення змін до постанови
НКРЕКП від 19 листопада 2015
року № 2810
Відповідно до статті 17 Закону України «Про електроенергетику»,
статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Закону України
«Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19 листопада
2015 року № 2810 «Про затвердження Порядку розрахунку середньої
закупівельної ціни на електричну енергію ліцензіатами з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом», зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 09 грудня 2015 року за № 1530/27975, такі зміни:
1) у назві та пункті 1 слова «з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом» замінити знаком та словами «, що здійснюють
господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій
території»;
2) у Порядку розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну
енергію ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом:

2
у назві та пункті 1 Порядку слова «з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом» замінити знаком та словами «, що здійснюють
господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій
території»;
в абзаці першому пункту 3 слова та знаки «, на який установлюються
роздрібні тарифи на електричну енергію,» виключити;
у пункті 4:
в абзацах першому та третьому слова та знаки «, на який
установлюються роздрібні тарифи на електричну енергію,» виключити;
абзац другий викласти в такій редакції:
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абзац п’ятий після символів та знаку « Цр —» доповнити словом
«середньозважена»;
доповнити шістьма новими абзацами такого змісту:
« К р  4 — коефіцієнт відхилення середньозваженої ціни, за якою
ліцензіат купував електричну енергію на ОРЕ, скоригованої з урахуванням
дотацій, у кварталі, що був за три квартали до розрахункового кварталу, від
прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії у кварталі, що був
за три квартали до розрахункового кварталу, в. о. (із заокругленням до трьох
знаків після коми), розраховується за формулою
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— середньозважена ціна, за якою ліцензіат купував електричну

енергію на ОРЕ, у кварталі, що був за три квартали до розрахункового
кварталу (згідно з актами купівлі-продажу електричної енергії), грн/МВт×год
(без податку на додану вартість);
ОР
Цр4 — прогнозована оптова ринкова ціна на електричну енергію на
квартал, що був за три квартали до розрахункового кварталу, грн/МВт×год
(без податку на додану вартість);

Е

ОРфакт

— фактичний обсяг закупленої ліцензіатом на ОРЕ електричної
енергії у кварталі, що був за три квартали до розрахункового кварталу (згідно
з актами купівлі-продажу електричної енергії), МВт×год;
Σ К р  4 — загальна сума компенсації для відшкодування втрат від
постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів (дотації) у
кварталі, що був за три квартали до розрахункового кварталу, затверджена
НКРЕКП, грн.»;
р 4
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у пункті 5:
абзац другий викласти в такій редакції:
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,»;

абзаци восьмий – десятий виключити;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Відхил величини сплати за куповану електричну енергію за листопад
та грудень 2017 року враховується при розрахунку прогнозованої середньої
закупівельної ціни відповідно на перший та другий квартали 2018 року.»;
у пункті 6:
абзац другий викласти в такій редакції:
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Н

 Е р-2
Н

абзац п’ятий після символів та знаку « Цр 2 —» доповнити словом
«середньозважена»;
доповнити шістьма новими абзацами такого змісту:
опт

« К р  6 — коефіцієнт відхилення середньозваженої ціни, за якою
ліцензіат купував електричну енергію на ОРЕ, скоригованої з урахуванням
дотацій, у кварталі, що був за п’ять кварталів до розрахункового кварталу від
прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії у кварталі, що був
за п’ять кварталів до розрахункового кварталу, в. о. (із заокругленням до
трьох знаків після коми), розраховується за формулою
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,

— середньозважена ціна, за якою ліцензіат купував

електричну енергію на ОРЕ у кварталі, що був за п’ять кварталів до
розрахункового кварталу (згідно з актами купівлі-продажу електричної
енергії), грн/МВт×год (без податку на додану вартість);
ОР
Цр6 — прогнозована оптова ринкова ціна на електричну енергію на
квартал, що був за п’ять кварталів до розрахункового кварталу, грн/МВт×год
(без податку на додану вартість);

Е

ОРфакт

— фактичний обсяг закупленої ліцензіатом на ОРЕ електричної
енергії у кварталі, що був за п’ять кварталів до розрахункового кварталу
(згідно з актами купівлі-продажу електричної енергії), МВт×год;
Σ К р  6 — загальна сума компенсації для відшкодування втрат від
постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів (дотації) у
р 6

4
кварталі, що був за п’ять кварталів до розрахункового кварталу, затверджена
НКРЕКП, грн.»;
у пункті 7:
ОРфакт

абзац четвертий після символів та знаку « Ц р 2

—» доповнити

словом «середньозважена»;
в абзаці шостому слова та знаки «, затверджена НКРЕКП на місяць, що
передував попередньому розрахунковому місяцю» замінити словами та
знаками «у кварталі, що передував попередньому розрахунковому кварталу,
затверджена НКРЕКП»;
пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. Ліцензіат надає до НКРЕКП електронною поштою розрахунок
прогнозованої середньої закупівельної ціни на електричну енергію на
розрахунковий квартал до 20 числа місяця, що передує розрахунковому
кварталу, але не пізніше наступного дня після затвердження (перегляду)
прогнозованої оптової ринкової ціни на електричну енергію.»;
у тексті Порядку слово «актом» замінити словом «актами»;
слово «місяць» в усіх відмінках замінити словом «квартал» у
відповідних відмінках, крім пункту 9.
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її
опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий
кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

