УТОЧНЕНО!
27 лютого 2017 року

ОБҐРУНТУВАННЯ
з питання щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про врахування
суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової
ринкової ціни у березні 2017 року»

Відповідно до законів України «Про електроенергетику» та «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг» НКРЕКП щомісячно приймає постанови про
врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової
ціни.
Розрахунок сум дотаційних сертифікатів здійснюється Департаментом із
регулювання відносин у сфері енергетики відповідно до:
1)
постанови
НКРЕ
від
26
лютого
2001
року
№ 184 «Про затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від
здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам»;
2) постанови НКРЕ від 16 листопада 2006 року № 1487 «Про
затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення
постачання електроенергії споживачам за тарифами, диференційованими за
періодами часу»;
3) постанови НКРЕ від 18 січня 2007 року № 27 «Про затвердження
Порядку надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом компенсації втрат при здійсненні постачання
електроенергії побутовим споживачам, які розраховуються за тарифами,
диференційованими за періодами часу»;
4) постанови НКРЕ 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»;
5) постанови НКРЕ від 21 лютого 2008 року № 198 «Про затвердження
Порядку надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії, яка використовується для зовнішнього освітлення
населених пунктів»;
6) постанови НКРЕ від 02 квітня 2009 року № 387 «Про затвердження
Порядку надання компенсації втрат ВАТ «Крименерго» та ВАТ ЕК
«Одесаобленерго» від здійснення постачання електричної енергії дитячим
центрам «Артек» і «Молода гвардія».
Обсяги розраховані згідно з положеннями сум компенсації втрат
(дотаційних сертифікатів) на березень 2017 року складають 3 470 940 580 грн,

у тому числі:
– сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії
населенню, на березень 2017 року становить 3 116 651 138 грн. Величину
компенсації розраховано відповідно до постанови НКРЕ від 26.02.2001 № 184;
– сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії
споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за
періодами часу, на березень 2017 року становить 236 973 601 грн. Величина
компенсації визначена відповідно до постанови НКРЕ від 16.11.2006 № 1487;
– сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії
побутовим споживачам, які розраховувалися за тарифами, диференційованими
за періодами часу, за грудень 2016 року становить 59 828 938 грн. Величина
компенсації визначена відповідно до постанови НКРЕ від 18.01.2007 № 27;
– сума компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії,
яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів, за
грудень 2016 року становить 51 459 348 грн. Величина компенсації визначена
відповідно до постанови НКРЕ від 21.02.2008 № 198;
– сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії
міському електричному транспорту за тарифами, встановленими на рівні, як
для населення, на березень 2017 року становить 5 734 864 грн. Величина
компенсації визначена відповідно до постанови НКРЕ від 26.07.2007 № 996;
– сума компенсації втрат ПАТ «ЕК Одесаобленерго» від здійснення
постачання електричної енергії дитячому центру «Молода гвардія» за грудень
2016 року становить 292 691 грн. Величина компенсації визначена відповідно
до постанови НКРЕ від 02.04.2009 № 387.
Компенсацію втрат від здійснення постачання електроенергії населенню
зменшено на 101 761 146 грн для тих енергопостачальних компаній, у яких
прогнозовані обсяги постачання електричної енергії побутовим споживачам на
березень 2017 року перевищують фактичні обсяги постачання електричної
енергії побутовим споживачам у березні 2016 року, зменшені на 2,5 %.
Крім того, компенсацію втрат від здійснення постачання електроенергії
населенню збільшено на 69 535 249 грн для тих енергопостачальних компаній,
яким було обмежено прогнозований обсяг споживання електричної енергії у
грудні 2016 року, до рівня фактичних обсягів грудня 2015 року.
Суму компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії
населенню на березень 2017 року для ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
пропонується зменшити на суму, надлишково отриманої енергопостачальною
компанією внаслідок невірного застосування тарифів на електричну енергію
споживачам, яка складає 70 843 грн. Розрахунок компенсації втрат здійснений
і наданий ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» відповідно до протокольного
рішення
від
18.11.2011
№
50/1.
Перерахунок
ПАТ
«ДТЕК
ДНІПРООБЛЕНЕРГО» здійснений у жовтні – грудні 2016 року, побутовим
споживачам, які використовували електричну енергію на потреби
підприємницької діяльності.
Разом з тим, слід зазначити, що ураховуючи постанову Кабінету
Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1192 «Про визнання такими, що
втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України», якою
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передбачено, що постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 р.
№ 881 «Про тарифи на електричну енергію для міського електротранспорту», з
1 січня 2017 року втратила чинність, НКРЕКП постановою від 24 листопада
2016 року № 2021 «Про внесення змін до постанови Національної комісії
регулювання електроенергетики України від 11 березня 2010 року № 218»,
було внесено зміни до постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 11 березня 2010 року № 218 «Про
затвердження тарифів на електричну енергію для дитячих центрів «Артек» і
«Молода гвардія», релігійних організацій та міського електричного
транспорту», яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24 березня
2010 року за № 241/17536 (із змінами), якою було установлено окремий
(пільговий) тариф на електричну енергію для міського електричного
транспорту, якими було виключено із зазначеної категорії споживачів
електричної енергії категорії «міський електричний транспорт». Таким чином,
з 1 січня 2017 року відпуск електричної енергії для міського електричного
транспорту здійснюється за роздрібними тарифами відповідного класу
напруги. Отже, при здійсненні розрахунку суми компенсації втрат від
здійснення постачання електроенергії міському електричному транспорту за
тарифами, встановленими на рівні, як для населення, на березень 2017 року,
було враховано лише відхилення прогнозованих обсягів споживання
електричної енергії від фактичних обсягів споживання електричної енергії за
грудень 2016 року.
Також слід зазначити, що деякі енергопостачальні компанії не надали
відповідно до постанови НКРЕ від 18.01.2007 № 27, від 21.02.2008 № 198 та
від 26.07.2007 № 996 інформації за грудень 2016 року про фактичні суми
компенсації втрат, таким чином, при розрахунку компенсації втрат по
зазначеним видам дотацій були враховані фактичні суми компенсації втрат, за
грудень 2016 року, у розмірі нуль грн.
Разом з тим, слід зазначити, по енергопостачальним компаніям, які не
надали вчасно матеріали на отримання компенсації втрат у лютому 2017 року
(фактичні суми компенсації за листопад 2016 року), при розрахунку суми
компенсації втрат на березень 2017 року було враховано фактичні суми
компенсації втрат за листопад 2016 року, а також за більш ранні періоди.
Крім того, слід зазначити, що відповідно до протокольного рішення
№ 11 засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, яке проводилось у формі
відкритого слухання (витяг з протоколу від 23.09.2016 № 44) (далі –
Протокольне рішення № 11), Комісією було вирішено, зокрема пунктами,
доручити:
«2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, до
формування штату персоналу працівників у Відділі НКРЕКП у Одеській
області, під час здійснення розрахунків та підготовки проектів постанов про
врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової
ціни, враховувати суму компенсації втрат ПАТ «ЕК Одесаобленерго» та
ПАТ «Укрзалізниця» (на території здійснення постачання електричної енергії
у Одеській області) на основі наданих до центрального апарату НКРЕКП
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ПАТ «ЕК Одесаобленерго» та ПАТ «Укрзалізниця» лише заяви та розрахунків
суми компенсації втрат.
3. Після наповнення штату працівників у Відділі НКРЕКП у Одеській
області, Відділу НКРЕКП у Одеській області підтвердити зазначені суми
компенсацій втрат (які були надані ПАТ «ЕК Одесаобленерго» та
ПАТ «Укрзалізниця» на основі заяви та розрахунків) відповідними
висновками.
4. Висновки про підтвердження надання ПАТ «ЕК Одесаобленерго» та
ПАТ «Укрзалізниця» компенсації втрат від здійснення постачання
електроенергії споживачам, які споживають електричну енергію за пільговими
(зниженими) тарифами, ПАТ «ЕК Одесаобленерго» та ПАТ «Укрзалізниця»
невідкладно надіслати до центрального апарату НКРЕКП».
Таким чином, ураховуючи Протокольне рішення № 11, при розрахунку
суми компенсації втрат на березень 2017 року (фактичні дані за грудень 2016
року), було враховано суму компенсації втрат ПАТ «ЕК Одесаобленерго» та
ПАТ «Укрзалізниця» (на території здійснення постачання електричної енергії
у Одеській області) на основі наданих до центрального апарату НКРЕКП
ПАТ «ЕК Одесаобленерго» та ПАТ «Укрзалізниця» лише заяви та розрахунків
суми компенсації втрат.
Протоколом наради НКРЕКП від 30.01.2015 № 2/17.2/39-15 (далі –
Протокол) було вирішено, що при визначенні суми компенсації втрат по всіх
видах дотації (компенсації втрат) на лютий 2015 року та в подальшому не
враховувати енергопостачальним компаніям, які здійснюють постачання
електроенергії, в тому числі на непідконтрольній українській владі території,
дотації (компенсації втрат) на непідконтрольній українській владі території.
Також Протоколом передбачено, починаючи з листопада 2014 року
дотації (компенсація втрат) по населенню (побутові споживачі) надаються по
обсягах споживання електричної енергії лише на підконтрольній українській
владі території, а починаючи з грудня 2014 року по всім іншим видам дотації
(компенсації втрат), надавати компенсацію втрат лише на підконтрольній
українській владі території.
Так, ураховуючи Протокол, при розрахунку дотації (компенсації втрат)
на березень 2017 року було враховано, відповідно до постанови НКРЕ
від 26.02.2001 № 184, прогнозні обсяги споживання електричної енергії лише
на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, а
відповідно до постанови НКРЕ від 16.11.2006 № 1487 враховано прогнозовану
компенсацію втрат лише на території, де органи державної влади здійснюють
свої повноваження.
Ураховуючи Протокол, при розрахунку дотації (компенсації втрат) на
березень 2017 року було враховано, відповідно до постанови НКРЕ
від 26.02.2001 № 184 фактичні обсяги споживання електричної енергії (за
грудень 2016 року) лише на території, де органи державної влади здійснюють
свої повноваження, а відповідно до постанови НКРЕ від 16.11.2006 № 1487, від
18.01.2007 № 27, від 21.02.2008 № 198 та від 26.07.2007 № 996 фактичну
компенсацію втрат (за грудень 2016 року) лише по споживачам електричної
енергії на території, де органи державної влади здійснюють свої
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повноваження.
Статтею 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі – Закон),
визначено, що тимчасово окупована територія України (далі – тимчасово
окупована територія) є невід’ємною частиною території України, на яку
поширюється дія Конституції та законів України. У той же час, відповідно до
статті 13 Закону, особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово
окупованій території визначаються законом.
Так, статтею 23 Закону України «Про електроенергетику», встановлено
особливості регулювання правових, економічних та організаційних відносин,
пов’язаних з продажем електричної енергії з оптового ринку електричної
енергії України на тимчасово окуповану територію, а також відносин,
пов’язаних з виробництвом, передачею, розподілом, постачанням, купівлею,
продажем і використанням електричної енергії на тимчасово окупованій
території, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Пунктом 9 постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 р.
№ 148 «Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на
тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя», рекомендовано Національній комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг не нараховувати
дотації (компенсація втрат) електропередавальним підприємствам, що
провадять діяльність на тимчасово окупованій території, у зв’язку з
постачанням електричної енергії окремим пільговим категоріям споживачів,
розташованих на тимчасово окупованій території.
Таким чином, проектом постанови НКРЕКП «Про врахування суми
дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни у березні 2017
року» не передбачається нарахування дотаційних сертифікатів на березень
2017 року ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО», ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» та
ПрАТ «Східно-Кримська енергетична компанія».
Отже, ураховуючи вищезазначене, на розгляд НКРЕКП виноситься
проект постанови НКРЕКП «Про врахування суми дотаційних сертифікатів
при розрахунку оптової ринкової ціни у березні 2017 року», де сума
дотаційних сертифікатів ліцензіатам з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом за куповану на Оптовому ринку електричної енергії
України електроенергію при розрахунку оптової ринкової ціни у березні 2017
року становить розмір 3 420 849 689 грн.

5

ПРОЕКТ

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

П О СТ А Н ОВ А
___________________

№ ______________
Київ

Про врахування суми дотаційних
сертифікатів при розрахунку оптової
ринкової ціни у березні 2017 року

Відповідно до законів України «Про електроенергетику» та «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг», ураховуючи постанову Кабінету Міністрів України
від 07 травня 2014 року № 148 «Про особливості регулювання відносин у сфері
електроенергетики на тимчасово окупованій території Автономної Республіки
Крим та м. Севастополя», відповідно до Правил Оптового ринку електричної
енергії України, затверджених протоколом Ради Оптового ринку електричної
енергії України від 28 травня 2012 року № 8 та погоджених постановою НКРЕ
від 09 серпня 2012 року № 1028, постанови НКРЕ від 26 лютого 2001 року
№ 184 «Про затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від
здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам», постанови
НКРЕ від 16 листопада 2006 року № 1487 «Про затвердження Положення про
порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії
споживачам за тарифами, диференційованими за періодами часу», постанови
НКРЕ від 18 січня 2007 року № 27 «Про затвердження Порядку надання
ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом
компенсації втрат при здійсненні постачання електроенергії побутовим
споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за
періодами часу», постанови НКРЕ від 26 липня 2007 року № 996 «Про
затвердження Порядку надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання

2
електричної енергії міському електричному транспорту за тарифами,
встановленими на рівні, як для населення», постанови НКРЕ
від 21 лютого 2008 року № 198 «Про затвердження Порядку надання
ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом
компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії, яка
використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів» та
постанови НКРЕ від 02 квітня 2009 року № 387 «Про затвердження Порядку
надання компенсації втрат ВАТ «Крименерго» та ВАТ ЕК «Одесаобленерго»
від здійснення постачання електричної енергії дитячим центрам «Артек» і
«Молода гвардія» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії
України у березні 2017 року:
1) при розрахунках оптової ринкової ціни врахувати суму дотаційних
сертифікатів у розмірі 3 420 849 689 грн;
2) при розрахунках щоденної оптової ринкової ціни в розрахункові
періоди враховувати 1/31 суми, визначеної в пункті 1 постановляючої частини
цієї постанови;
3) щоденно зменшувати ліцензіатам з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом розмір платежу за куповану на Оптовому ринку
електричної енергії України електроенергію на 1/31 обсягу дотаційних
сертифікатів для компенсації втрат від здійснення постачання електричної
енергії за регульованим тарифом на березень 2017 року згідно з додатком.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

Додаток
до постанови НКРЕКП
від _______________ № __________
Обсяг дотаційних сертифікатів для компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії за регульованим тарифом
на березень 2017 року

№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Енергопостачальні
компанії

ПАТ «Вінницяобленерго»
ПАТ «Волиньобленерго»
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»
ПАТ «Закарпаттяобленерго»
ПАТ «Запоріжжяобленерго»
ПАТ «Київенерго»
ПАТ «Київобленерго»
ПАТ «Кіровоградобленерго»
ПАТ «Львівобленерго»
ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання»
ПАТ «Миколаївобленерго»
ПАТ «ЕК Одесаобленерго»
ПАТ «Полтаваобленерго»
ПАТ «Прикарпаттяобленерго»
ПАТ «Рівнеобленерго»
ПАТ «Сумиобленерго»
ВАТ «Тернопільобленерго»
АК «Харківобленерго»
ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»
ПАТ «ЕК «Хмельницькобленерго»
ПАТ «Черкасиобленерго»
ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго»
ПАТ «Чернігівобленерго»
ТОВ «Енергія-Новий Розділ»
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»
ДП «Регіональні електричні мережі»
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»
ПАТ «Укрзалізниця»
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»
Усього:

Сума компенсації втрат від Сума компенсації втрат від Сума компенсації втрат
Сума компенсації втрат
Сума компенсації втрат від
здійснення постачання
здійснення постачання
від здійснення
ПАТ «ЕК
Сума компенсації втрат
здійснення постачання
електроенергії
електроенергії побутовим
постачання
Одесаобленерго» від
від здійснення
електроенергії міському
споживачам, які
споживачам, які
електроенергії, що
здійснення постачання
постачання
електричному транспорту за
Загальна
розраховуються за
розраховуються за
використовується для
електричної енергії
електроенергії
тарифами, установленими
сума компенсації
тарифами,
тарифами,
зовнішнього освітлення
дитячому центру «Молода
населенню (постанова
на рівні, як для населення
втрат, грн
диференційованими за
диференційованими за
населених пунктів
гвардія»
НКРЕ від 26 лютого
(постанова НКРЕ від
періодами часу (постанова періодами часу (постанова (постанова НКРЕ від
(постанова НКРЕ від
2001 року № 184), грн
26 липня 2007 року № 996),
НКРЕ від 16 листопада
НКРЕ від 18 січня 2007
21 лютого 2008 року
02 квітня 2009 року
грн
2006 року № 1487), грн
року № 27), грн
№ 198), грн
№ 387), грн
154 949 623
73 319 807
214 951 443
149 592 021
89 312 017
113 924 328
134 207 383
146 872 705
200 022 832
95 301 929
162 616 194
62 736 566
103 585 610
243 693 349
93 282 702
102 888 837
99 384 781
101 128 312
72 014 401
184 777 906
92 298 802
105 252 460
89 158 432
71 311 801
81 174 423
1 263 386
848 460
727 509
2 988 442
1 849 236
21 108 090
16 460
3 066 560 247

3 469 981
3 733 865
70 857 574
5 223 710
7 276 050
1 279 315
23 617 436
1 647 532
9 575 881
2 535 092
7 242 215
3 468 948
11 343 950
2 997 616
2 465 150
3 197 697
3 212 139
2 892 026
2 733 836
10 602 946
2 898 428
7 106 369
16 218 454
2 161 214
324 172
220 146
613 578
8 086 059
49 657
102 151
1 738 367
18 082 047
236 973 601

4 431 881
637 618
6 053 323
1 567 363
864 167
1 090 158
2 938 604
4 220 568
10 657 103
2 272 333
1 099 437
184 707
2 436 874
5 363 571
624 100
1 085 240
1 073 329
930 421
348 464
2 348 448
1 921 766
2 453 647
1 861 833
1 843 097
1 125 161
2 498
44 415
4 391
14 658
12 849
316 914
0
59 828 938

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики

2 096 618
760 645
3 535 104
2 065 588
2 452 363
1 325 025
1 884 623
4 601 194
3 139 993
913 092
5 627 629
409 941
1 325 703
3 295 704
2 055 524
1 630 947
1 345 610
1 675 623
924 926
3 512 306
673 205
1 828 281
1 713 869
1 055 603
1 435 388
29 877
0
2 126
35 647
25 333
74 046
7 815
51 459 348

726 459
102 787
279 631
13 289
1 090 669
0
-64 950
872 087
22 722
54 586
24 055
-163 516
529 378
161 425
-208 126
44 298
639 803
87 863
-6 087
1 249 171
133 756
183 559
75 859
-168 236
-26 119
0
0
0
0
0
0
80 501
5 734 864

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
292 691
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
292 691

К. Сушко

165 674 562
78 554 722
295 677 075
158 461 971
100 995 266
117 618 826
162 583 096
158 214 086
223 418 531
101 077 032
176 609 530
66 636 646
119 221 515
255 804 356
98 219 350
108 847 019
105 655 662
106 714 245
76 015 540
202 490 777
97 925 957
116 824 316
109 028 447
76 203 479
84 033 025
1 515 907
1 506 453
8 820 085
3 088 404
1 989 569
23 237 417
18 186 823
3 420 849 689

Динаміка перехресного субсидіювання (дотацій)
Динаміка дотацій 2012-2017

Динаміка дотацій березень 2015-2017
28,0%

28,9%
4,31

29,9%

25,1%

30,4%
28,1%

4,70

2013

2014
Дотації, US$ млрд.

3 888
21,4%

3,43

2012

20,5%

25,5%

2,01

1,78

2015

2016

Частка в ОРЦ, %

3 564

3 420

Березень 2016

Березень 2017

1,42

2017П

Березень 2015

Дотації, млн. грн

Частка в ОРЦ, %

Обсяги перехресного субсидіювання суттєво зменшились з пікових US$4.7 млрд. в 2013 році
На березень 2017 пропонується подальше зниження до 20% від ОРЦ проти 28% в березні 2015 року
Лютий 2017

Сторінка 1

Фактори з суттєвим впливом на дотації
Курс валют врахований в тарифах
план
+59.7%
24,10
+28.2%

Інфляція цін

факт
25,50

Інфляція споживчих цін
27,20 27,15

Виробництво (баланс ОЕС)

Інфляція цін виробників

43,3%

21,80

168

35,7%

17,00

-12.0%

25,4%

148
12,4%
8,1% 8,5%

на 2015 рік

на 2016 рік

на 2017 рік

Довідково:
• Плановий курс відповідає врахованому в тарифах на початок року;
• Фактичний курс відповідає фактичному офіційному курсу НБУ долл. США до
гривні;
Ключові складові тарифів на електричну енергію залежні від курсу валют:
• ~38% частка свіжого ядерного палива та його вивозу в тарифах;
• ~90% частка газу в тарифах ТЕЦ;
• ~90% частка вугілля в тарифах ТЕС та ТЕЦ;
• ~US$286млн. витрат на обслуговування кредитів МФО залучених
Укренерго, Укргідроенерго, Енергоатом

Лютий 2017

2015 Факт

2016 Факт

2017 Прогноз

Довідково:
• Фактичні індекси цін відповідно до Державної служби статистики України;
• Прогнозні індекси цін відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України;

2015 рік

2017 рік

Довідково:
• 2015 рік відповідає Прогнозному балансу електричної енергії ОЕС України
на 2015 рік, затвердженому Міністром енергетики та вугільної
промисловості 20.11.2014, що було використано при розрахунку тарифів на
електричну енергію для населення та підготовки проекту постанови
НКРЕКП від 26.02.2015 № 220;
• 2017 рік відповідає Прогнозному балансу електричної енергії ОЕС України
на 2017 рік, затвердженому Міністром енергетики та вугільної
промисловості 31.10.2016, що було використано при встановленні
прогнозованої ОРЦ на 2017 рік.

Сторінка 2

Порівняння тарифів на електричну енергію для населення
Тарифи для населення в Україні

Середній рівень: 589 копійок/кВт.год (20,58 євроцентів/кВт.год)

-71.4%,
або в 3.5х

168

486 504
463 463 466 482

582

625

728

Данія

Німеччина

Бельгія

Італія

Португалія

Ірландія

Іспанія

Австрія

Великобританія

Швеція

Греція

Франція

Латвія

Голландія

Словенія

Фінляндія

Кіпр

Словакія

Чехія

Польща

Хорватія

Румунія

Мальта

Люксембург

Джерело: Звіт Європейської Комісії, Національний банк України
Примітка: для розрахунку тарифів використано офіційний курс євро станом на 27 лютого 2017 на рівні 28,61

Литва

І блок (до 100 кВт год) 2017 ІІ блок (понад 100 кВт год) 2017
року
року

319

406 407

437 441

542 558

690
659 672

883

168

Україна

90

274

375 381
346 352 360 361

Естонія

•
•

849

Угорщина

•

Діючі тарифи на електричну енергію для населення
встановлені Постановою НКРЕКП від 26.02.2015 № 220;
З 1 березня 2017 року діють 2 блоки тарифів:
• 90 коп/кВт.год з ПДВ для І блоку (до 100 кВт.год /місяць)
• 168 коп/кВт.год з ПДВ для ІІ блоку (від 100 кВт.год /місяць)
Ціна І блоку відповідає 54% від ціни ІІ блоку;
40% абонентів споживають до 100 кВт. год/місяць, що в
загальній структурі споживання складає 12% обсягів;

Болгарія

•

Тарифи для населення в країнах Європи, коп/кВт.год з ПДВ

Діючі тарифи на електричну енергію для населення є найнижчими в Європі та нижчі за середні в 3.5 рази

Лютий 2017

Сторінка 3

27 лютого 2017 року

ОБҐРУНТУВАННЯ
щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про врахування суми дотаційних
сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни у березні 2017 року»

Відповідно до законів України «Про електроенергетику» та «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг» НКРЕКП щомісячно приймає постанови про
врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової
ціни.
Розрахунок сум дотаційних сертифікатів здійснюється Департаментом із
регулювання відносин у сфері енергетики відповідно до:
1)
постанови
НКРЕ
від
26
лютого
2001
року
№ 184 «Про затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від
здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам»;
2) постанови НКРЕ від 16 листопада 2006 року № 1487 «Про
затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення
постачання електроенергії споживачам за тарифами, диференційованими за
періодами часу»;
3) постанови НКРЕ від 18 січня 2007 року № 27 «Про затвердження
Порядку надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом компенсації втрат при здійсненні постачання
електроенергії побутовим споживачам, які розраховуються за тарифами,
диференційованими за періодами часу»;
4) постанови НКРЕ 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»;
5) постанови НКРЕ від 21 лютого 2008 року № 198 «Про затвердження
Порядку надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії, яка використовується для зовнішнього освітлення
населених пунктів»;
6) постанови НКРЕ від 02 квітня 2009 року № 387 «Про затвердження
Порядку надання компенсації втрат ВАТ «Крименерго» та ВАТ ЕК
«Одесаобленерго» від здійснення постачання електричної енергії дитячим
центрам «Артек» і «Молода гвардія».
При цьому, згідно з зазначених постанов термін прийняття рішення
Комісії про затвердження сум дотаційних сертифікатів – за два робочих дні до
розрахункового місяця.

Разом з тим, з метою виконання Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» проекти рішень Комісій мають бути розміщені на вебсайті за три робочих дні.
Для здійснення остаточного розрахунку суми дотаційних сертифікатів
необхідно врахувати прогнозовані суми компенсації втрат від здійснення
постачання електроенергії споживачам за тарифами, диференційованими за
періодами часу, які будуть надіслані до НКРЕКП ліцензіатами з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом, після прийняття постанови
НКРЕКП «Про встановлення на березень 2017 року роздрібних тарифів на
електричну енергію при переході до ринкових роздрібних тарифів на
електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім
населення, на території України».
Проте, згідно з Порядком ринкового формування роздрібних тарифів на
електричну енергію, що відпускається споживачам, затвердженого постановою
НКРЕКП від 13 червня 2016 року № 1129, зареєстрованою в Міністерстві
юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1199/29329, термін прийняття
постанови про встановлення роздрібних тарифів – до 23 числа попереднього
місяця. Таким чином, проект постанови НКРЕКП «Про встановлення на
березень 2017 року роздрібних тарифів на електричну енергію при переході до
ринкових роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для
кожного класу споживачів, крім населення, на території України» планується
до прийняття на відкритому засіданні Комісії 23 лютого 2017 року.
Таким чином, НКРЕКП підготує проект рішення щодо затвердження
суми дотаційних сертифікатів ліцензіатам з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом за куповану на Оптовому ринку електричної енергії
України електроенергію при розрахунку оптової ринкової ціни у березні 2017
року після 23 лютого 2017 року, який буде розміщено до 27 лютого 2017 року.
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