УТОЧНЕНО!
29 вересня 2017 року

ОБҐРУНТУВАННЯ
щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про врахування суми дотаційних
сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни у жовтні 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
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 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 жовтень 2017 року складають 2 937 571 087 грн, у
тому числі:
– сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії
населенню, на жовтень 2017 року становить 2 676 706 370 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 жовтень 2017 року становить 231 298 992 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 липень 2017 року становить 29 508 507 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 липень
2017 року становить 57 218 грн. Величина компенсації визначена відповідно
до постанови НКРЕ від 02.04.2009 № 387.
Компенсацію втрат від здійснення постачання електроенергії населенню
зменшено на 47 672 879 грн для тих енергопостачальних компаній, у яких
прогнозовані обсяги постачання електричної енергії побутовим споживачам на
жовтень 2017 року перевищують фактичні обсяги постачання електричної
енергії побутовим споживачам у жовтні 2016 року, зменшені на 2,5 %.
Крім того, компенсацію втрат від здійснення постачання електроенергії
населенню збільшено на 73 814 097 грн для тих енергопостачальних компаній,
яким було обмежено прогнозований обсяг споживання електричної енергії у
липні 2017 року, до рівня фактичних обсягів липня 2016 року, зменшеного на
2,5 %.
Суму компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії
населенню на жовтень 2017 року для ПАТ «Полтаваобленерго» пропонується
зменшити на суму, надлишково отриманої енергопостачальною компанією
внаслідок невірного застосування тарифів на електричну енергію споживачам,
яка складає 229,79 грн. Розрахунок компенсації втрат здійснений і наданий
ПАТ «Полтаваобленерго» відповідно до протокольного рішення від 18.11.2011
№ 50/1. Перерахунок ПАТ «Полтаваобленерго» здійснений у серпні 2017 року,
побутовим споживачам, які використовували електричну енергію на потреби
підприємницької діяльності.
Крім того, 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.
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 жовтень 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
жовтень 2017 року було враховано, відповідно до постанови НКРЕ
від 26.02.2001 № 184 фактичні обсяги споживання електричної енергії (за
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липень 2017 року) лише на території, де органи державної влади здійснюють
свої повноваження, а відповідно до постанови НКРЕ від 16.11.2006 № 1487 та
від 18.01.2007 № 27 фактичну компенсацію втрат (за липень 2017 року) лише
по споживачам електричної енергії на території, де органи державної влади
здійснюють свої повноваження.
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 жовтні 2017
року» не передбачається нарахування дотаційних сертифікатів на жовтень
2017 року ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО», ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» та
ПрАТ «Східно-Кримська енергетична компанія».
Крім того, слід зазначити, що у відділі примусового виконання рішень
Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на
виконанні перебувають виконавчі провадження (ВП № 51970976,
ВП № 48742815) з примусового виконання виконавчого листа Донецького
окружного адміністративного суду від 04.08.2015 по справі № 805/1269/15-а,
яким НКРЕКП зобов’язано поновити дії щодо щомісячного врахування сум
дотацій для компенсації втрат від постачання електроенергії пільговим
категоріям споживачів, що проживають/розміщені у зоні проведення
антитерористичної операції шляхом прийняття постанови про врахування суми
дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни на
електроенергію згідно встановленого законодавством порядку; та зобов’язано
компенсувати ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» суми недоотриманої
компенсації втрат від постачання електроенергії пільговим категоріям
споживачів за період листопад – грудень 2014 року та січень – березень 2015
року у розмірі 3 782 366,56 грн шляхом збільшення на зазначену суму
категоріям споживачів у відповідній постанові про врахування суми
дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни на
електроенергію.
Варто зазначити, що під час розгляду зазначеної справи у судах України,
НКРЕКП надавала вичерпні обґрунтування, підтверджені доказами, згідно з
якими за даними, що надійшли від ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»
до НКРЕКП, сума компенсації втрат на території проведення
антитерористичної операції за період листопад – грудень 2014 року та
січень – березень 2015 року становить суму 1 095 875 грн.
Водночас, статтею 1291 Конституції України встановлено, що судове
рішення є обов’язковим до виконання.
Отже, ураховуючи вищезазначене, до обсягу компенсації втрат
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(дотаційних
сертифікатів)
включено
врахування
ТОВ
«ДТЕК
ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» суму 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 жовтні 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 жовтні 2017 року
становить розмір 2 911 433 421 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 жовтні 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 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 02 квітня 2009
року № 387 «Про затвердження Порядку надання компенсації втрат
ВАТ «Крименерго» та ВАТ ЕК «Одесаобленерго» від здійснення постачання
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електричної енергії дитячим центрам «Артек» і «Молода гвардія» та
постанови НКРЕКП від 29 серпня 2017 року № 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»
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії
України у жовтні 2017 року:
1) при розрахунках оптової ринкової ціни врахувати суму дотаційних
сертифікатів у розмірі 2 911 433 421 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 жовтень 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 жовтень 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 «ЕК 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 «ЕК Одесаобленерго»
«ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ
електроенергії
електроенергії побутовим
від здійснення
від 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
НКРЕ від 26 лютого
(постанова НКРЕ від
проведення антитерористичної
періодами часу (постанова періодами часу (постанова
2001 року № 184), 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
137 965 302
61 371 911
173 788 555
132 449 358
87 387 117
97 843 976
113 316 968
143 687 418
164 083 942
75 333 074
128 391 801
63 910 308
94 733 716
198 360 055
79 130 436
83 901 410
73 067 647
69 991 774
64 115 922
208 387 760
80 818 573
87 699 957
79 255 410
60 140 854
68 290 109
1 026 396
814 895
652 879
3 266 494
1 532 888
15 851 881
-3 864
2 650 564 922

3 537 832
3 050 309
106 916 535
4 256 104
12 494 088
406 806
9 691 302
539 984
17 777 583
797 520
6 959 518
3 332 016
8 403 472
2 899 609
545 474
1 629 144
2 921 087
2 821 927
-126 953
7 431 257
2 747 819
2 757 541
8 025 636
436 385
666 584
391 480
766 992
-4 541 179
164 616
69 837
1 959 835
21 568 832
231 298 992

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики

795 513
322 264
4 107 033
587 034
363 214
655 741
1 119 757
2 832 050
6 368 250
537 571
747 505
97 049
744 897
3 465 134
286 532
626 324
302 642
199 245
214 187
1 375 843
1 290 189
694 929
639 410
555 026
330 124
520
44 685
3 711
8 855
6 083
187 190
0
29 508 507

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57 218
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57 218

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

142 298 647
64 744 484
284 812 123
137 292 496
100 244 419
98 906 523
124 128 027
147 059 452
188 229 775
76 668 165
136 098 824
67 339 373
103 882 085
204 782 016
79 962 442
86 156 878
76 291 376
73 012 946
64 203 156
217 194 860
84 856 581
91 152 427
87 920 456
61 132 265
69 286 817
1 418 396
1 626 572
-3 884 589
3 439 965
1 608 808
17 998 906
21 568 750
2 911 433 421

К. Сушко

29 вересня 2017 року

ОБҐРУНТУВАННЯ
щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про врахування суми дотаційних
сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни у жовтні 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
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 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».
Крім того, відповідно до постанови НКРЕКП від 29 серпня 2017 року
№ 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» враховується ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ
МЕРЕЖІ» сума 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.
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 Комісії мають бути розміщені на
веб-сайті 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, із урахуванням проведених,
відповідно до Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію,
тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами), тарифів на постачання
електричної енергії за регульованим тарифом, затвердженого постановою
НКРЕКП від 13.04.2017 № 512, розрахунків.
Отже, 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 жовтні 2017
року, після отримання розрахунків сум компенсації втрат, які будуть надіслані
до НКРЕКП ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом, який буде розміщено до 29 вересня 2017 року.
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