УТОЧНЕНО (ОСТАТОЧНО)!
27 грудня 2017 року

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

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про
ринок електричної енергії» 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
НКРЕКП
від
29
серпня
2017
року
№ 1050 «Про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат
ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом від
постачання електроенергії населенню»;
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 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 грудень 2017 року складають 3 379 849 528 грн, у
тому числі:
– сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії
населенню, на грудень 2017 року становить 3 077 788 432 грн. Величину
компенсації розраховано відповідно до постанови НКРЕКП від 29.08.2017
№ 1050;
– сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії
споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за
періодами часу, на грудень 2017 року становить 272 401 962 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 вересень 2017 року становить 29 601 956 грн. Величина
компенсації визначена відповідно до постанови НКРЕ від 18.01.2007 № 27;
– сума компенсації втрат ПАТ «ЕК Одесаобленерго» від здійснення
постачання електричної енергії дитячому центру «Молода гвардія» за вересень
2017 року становить 53 396 грн. Величина компенсації визначена відповідно
до постанови НКРЕ від 02.04.2009 № 387.
Компенсацію втрат від здійснення постачання електроенергії населенню
зменшено на 129 310 584 грн для тих енергопостачальних компаній, у яких
прогнозовані обсяги постачання електричної енергії побутовим споживачам на
грудень 2017 року перевищують фактичні обсяги постачання електричної
енергії побутовим споживачам у грудні 2016 року, зменшені на 2,5 %.
Крім того, компенсацію втрат від здійснення постачання електроенергії
населенню збільшено на 75 790 128 грн для тих енергопостачальних компаній,
яким було обмежено прогнозований обсяг споживання електричної енергії у
вересні 2017 року, до рівня фактичних обсягів вересня 2016 року, зменшеного
на 2,5 %.
Суму компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії
населенню на грудень 2017 року для ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» та
ПАТ «Полтаваобленерго» пропонується зменшити на суму, надлишково
отриманої енергопостачальними компаніями внаслідок невірного застосування
тарифів на електричну енергію споживачам, яка складає 29 570,05 грн та
923,49 грн відповідно. Розрахунок компенсації втрат здійснений і наданий
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» та ПАТ «Полтаваобленерго» відповідно
до протокольного рішення від 18.11.2011 № 50/1. Перерахунок
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» здійснений у липні – вересні 2017 року, а
ПАТ «Полтаваобленерго» у вересні 2017 року побутовим споживачам, які
використовували електричну енергію на потреби підприємницької діяльності.
Також слід зазначити, що по енергопостачальним компаніям, які не
надали вчасно матеріали на отримання компенсації втрат у листопаді 2017
року (фактичні суми компенсації за серпень 2017 року), при розрахунку суми
компенсації втрат на грудень 2017 року було враховано фактичні суми
компенсації втрат за серпень 2017 року.
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 грудні 2017
року» не передбачається нарахування дотаційних сертифікатів на грудень 2017
року ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО», ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» та ПрАТ
«Східно-Кримська енергетична компанія».
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Крім того, слід зазначити, що постановою НКРЕКП від 29.08.2017
№ 1027 «Про врахування ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» сум
дотацій для компенсації втрат від постачання електричної енергії пільговим
категоріям споживачів, що проживають/розміщені у зоні проведення
антитерористичної операції», передбачено, поновити дії щодо врахування
Товариству з обмеженою відповідальністю «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ
МЕРЕЖІ» сум дотацій для компенсації втрат від постачання електричної
енергії пільговим категоріям споживачів, що проживають/розміщені у зоні
проведення антитерористичної операції, шляхом щомісячного врахування при
затвердженні сум дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової
ціни 1/1000 від суми недотриманої компенсації втрат від постачання
електричної енергії пільговим категоріям споживачів за період листопад –
грудень 2014 року та січень – березень 2015 року у розмірі 3 782 366,56 грн до
остаточного врахування зазначеної суми.
Отже, ураховуючи вищезазначене, до обсягу компенсації втрат
(дотаційних
сертифікатів)
включено
врахування
ТОВ
«ДТЕК
ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» суми дотацій для компенсації втрат від
постачання електричної енергії пільговим категоріям споживачів, що
проживають/розміщені у зоні проведення антитерористичної операції, у
розмірі 3 782 грн, що становить 1/1000 від суми недотриманої компенсації
втрат від постачання електричної енергії пільговим категоріям споживачів за
період листопад – грудень 2014 року та січень – березень 2015 року у розмірі
3 782 366,56 грн.
Отже, ураховуючи вищезазначене, на розгляд НКРЕКП виноситься
проект постанови НКРЕКП «Про врахування суми дотаційних сертифікатів
при розрахунку оптової ринкової ціни у грудні 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 грудні 2017 року
становить розмір 3 326 298 580 грн.
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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 грудні 2017 року

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про
ринок електричної енергії», 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 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 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», постанови НКРЕКП
від 29 серпня 2017 року № 1027 «Про врахування ТОВ «ДТЕК
ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» сум дотацій для компенсації втрат від
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постачання електричної енергії пільговим категоріям споживачів, що
проживають/розміщені у зоні проведення антитерористичної операції» та
постанови НКРЕКП від 29 серпня 2017 року № 1050 «Про затвердження
Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом від постачання електроенергії
населенню», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:

Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії
України у грудні 2017 року:
1) при розрахунках оптової ринкової ціни врахувати суму дотаційних
сертифікатів у розмірі 3 326 298 580 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 грудень 2017 року згідно з додатком.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

Додаток
до постанови НКРЕКП
________________ № __________

Обсяг дотаційних сертифікатів для компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії за регульованим тарифом
на грудень 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»
ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»
ПрАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
ПрАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»
ПАТ «Київенерго»
ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»
ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»
ПрАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»
ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання»
ПАТ «Миколаївобленерго»
ПАТ «Одесаобленерго»
ПАТ «Полтаваобленерго»
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»
ПАТ «Сумиобленерго»
ВАТ «Тернопільобленерго»
АК «Харківобленерго»
ПрАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
ПАТ «ЕК «Хмельницькобленерго»
ПАТ «Черкасиобленерго»
ПрАТ «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 ТОВ
здійснення постачання
здійснення постачання
Сума компенсації втрат
ПАТ «Одесаобленерго» від
«ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ
електроенергії
електроенергії побутовим
від здійснення
здійснення постачання
МЕРЕЖІ» від здійснення
споживачам, які
споживачам, які
постачання
електричної енергії
постачання електричної енергії
Загальна
розраховуються за
розраховуються за
електроенергії
дитячому центру «Молода пільговим категоріям споживачів, сума компенсації втрат,
тарифами,
тарифами,
населенню (постанова
гвардія»
що проживають/розміщені у зоні
грн
диференційованими за
диференційованими за
НКРЕКП від 29 серпня
(постанова НКРЕ від
проведення антитерористичної
періодами часу (постанова періодами часу (постанова
2017 року № 1050), грн
02 квітня 2009 року
операції (постанова НКРЕКП від 29
НКРЕ від 16 листопада
НКРЕ від 18 січня 2007
№ 387), грн
серпня 2017 року № 1027), грн
2006 року № 1487), грн
року № 27), грн
182 923 856
69 445 675
211 951 356
141 469 417
93 618 506
116 168 339
120 529 949
152 276 439
204 461 574
96 265 811
140 663 216
66 970 033
109 066 481
241 829 867
95 174 978
99 839 127
94 686 083
96 264 125
74 004 492
191 858 954
88 640 003
80 886 762
93 636 277
67 164 629
78 042 738
1 179 691
1 053 139
68 997
3 269 830
1 613 279
9 208 457
5 404
3 024 237 484

4 650 295
4 273 333
119 737 126
5 714 577
10 721 905
450 966
10 895 372
725 520
12 465 107
2 315 203
9 223 010
-37 390
8 932 213
3 749 093
2 584 044
1 418 343
4 403 907
2 909 370
620 401
8 580 820
2 332 718
4 449 793
13 926 941
2 442 290
889 365
603 902
1 049 600
6 329 979
104 402
57 458
1 994 710
23 887 589
272 401 962

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики

956 299
360 572
3 982 574
502 707
400 369
567 964
987 025
3 033 935
6 642 723
552 376
846 644
118 897
677 826
3 158 301
217 977
676 238
381 197
209 259
195 752
1 369 200
1 128 146
720 790
625 508
639 195
393 802
1 555
41 579
5 441
10 460
8 285
189 360
0
29 601 956

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53 396
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53 396

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 782
3 782

188 530 450
74 079 580
335 671 056
147 686 701
104 740 780
117 187 269
132 412 346
156 035 894
223 569 404
99 133 390
150 732 870
67 051 540
118 676 520
248 790 657
97 976 999
101 933 708
99 471 187
99 382 754
74 820 645
201 808 974
92 100 867
86 057 345
108 188 726
70 246 114
79 325 905
1 785 148
2 144 318
6 404 417
3 384 692
1 679 022
11 392 527
23 896 775
3 326 298 580

К. Сушко

