УТОЧНЕНО!
26 лютого 2019 року
ОБҐРУНТУВАННЯ
щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про врахування суми компенсації
втрат (дотаційних сертифікатів) постачальників універсальних послуг
у березні 2019 року»
Розрахунок суми компенсації втрат (дотаційних сертифікатів)
постачальників
універсальних послуг 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 від
постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню)» (із
змінами);
2) постанови НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1420 «Про
затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів від
постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які
розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу» (із
змінами).
Обсяги сум компенсації втрат (дотаційних сертифікатів) на березень
2019 року, розраховані згідно з Порядками, складають 4 716 386 362 грн, у тому
числі:
– сума компенсації втрат від постачання електроенергії населенню,
становить 4 716 686 362 грн. Величину компенсації розраховано відповідно до
постанови НКРЕКП від 29 серпня 2017 року № 1050;
– сума компенсації втрат від постачання електроенергії населенню, яке
розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу становить
0 грн, оскільки відповідно до постанови НКРЕКП від 27 грудня 2017 року
№ 1420 величина компенсації визначається виходячи з фактичних обсягів
споживання.
Компенсацію втрат від здійснення постачання електроенергії населенню
зменшено на 96 915 875 грн для тих постачальників універсальних послуг, у
яких прогнозовані обсяги постачання електричної енергії побутовим
споживачам (населенню) на березень 2019 року перевищують фактичні обсяги
постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню) у березні
2018 року, зменшені на 2,5 %.
Отже, ураховуючи вищезазначене, на розгляд НКРЕКП виноситься
проект постанови НКРЕКП «Про врахування суми компенсації втрат
(дотаційних
сертифікатів)
постачальників
універсальних
послуг
у березні 2019 року», згідно з яким, сума дотаційних сертифікатів
постачальників універсальних послуг, на березень 2019 року, становить
4 619 770 489 грн.
Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

А. Гудаченко

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 компенсації
втрат
(дотаційних
сертифікатів)
постачальників універсальних послуг
у березні 2019 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
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
від 09 серпня 2012 року № 1028, постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 29 серпня 2017 року № 1050 «Про затвердження Порядку розрахунку суми
компенсації втрат ліцензіатів від постачання електричної енергії побутовим
споживачам (населенню)» та постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 27 грудня 2017 року № 1420 «Про затвердження Порядку розрахунку суми
компенсації втрат ліцензіатів від постачання електричної енергії побутовим
споживачам (населенню), які розраховуються за тарифами, диференційованими
за періодами часу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
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сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії
України у березні 2019 року:
1) при розрахунках оптової ринкової ціни врахувати обсяг компенсації
втрат постачальників універсальних послуг від постачання електричної енергії
побутовим споживачам (населенню) на березень 2019 року у розмірі
4 619 770 489 грн;
2) при розрахунках щоденної оптової ринкової ціни в розрахункові
періоди враховувати 1/31 суми, визначеної в пункті 1 цієї постанови;
3) щоденно зменшувати постачальникам універсальних послуг розмір
платежу за куповану на Оптовому ринку електричної енергії України
електроенергію на 1/31 обсягу компенсації втрат постачальників універсальних
послуг від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню)
на березень 2019 року згідно з додатком.

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

Додаток
до постанови НКРЕКП
________________ № __________

Обсяг компенсації втрат постачальників універсальних послуг від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню)
на березень 2019 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

Постачальники універсальних послуг

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ»
ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ»
ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»
ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»
ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ»
ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ»
ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»
ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
ТОВ «ЕНЕРА СХІД» (Луганська обл.)
ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ»
ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»
ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»
ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ»
ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ»
ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ»
ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ»
ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ»
ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ»
Усього:

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері
енергетики

Сума компенсації втрат від
Сума компенсації втрат від
постачання електричної
постачання електричної
енергії побутовим
енергії побутовим
споживачам (населенню), яке
споживачам (населенню)
розраховується за тарифами,
(постанова НКРЕКП від
диференційованими за
29 серпня 2017 року № 1050),
періодами часу (постанова
грн
НКРЕКП від 27 грудня
2017 року № 1420), грн
209 797 566
106 677 187
394 045 156
223 530 152
141 624 443
173 359 044
210 876 398
297 858 793
314 673 937
144 197 148
83 907 444
227 310 405
158 694 849
385 265 291
140 392 743
151 329 312
128 515 304
113 925 842
98 767 729
279 898 700
136 840 883
148 090 975
134 889 644
99 716 945
115 584 599
4 619 770 489

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

Загальна
сума компенсації втрат, грн

209 797 566
106 677 187
394 045 156
223 530 152
141 624 443
173 359 044
210 876 398
297 858 793
314 673 937
144 197 148
83 907 444
227 310 405
158 694 849
385 265 291
140 392 743
151 329 312
128 515 304
113 925 842
98 767 729
279 898 700
136 840 883
148 090 975
134 889 644
99 716 945
115 584 599
4 619 770 489

А. Гудаченко

26 лютого 2019 року

ОБҐРУНТУВАННЯ
щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про врахування суми компенсації
втрат (дотаційних сертифікатів) постачальників універсальних послуг
у березні 2019 року»
Розрахунок суми компенсації втрат (дотаційних сертифікатів)
постачальників універсальних послуг 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 від
постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню)» (із
змінами);
2) постанови НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1420 «Про
затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів від
постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які
розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу».
При цьому, згідно зазначених постанов термін прийняття рішення Комісії
про затвердження сум дотаційних сертифікатів – не пізніше ніж за один
робочий день до початку 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.
Відповідно до зазначених постанов, термін подання постачальниками
універсальних послуг матеріалів на отримання компенсації втрат до 20 числа
місяця, що передує розрахунковому.
Отже, НКРЕКП підготує проект рішення щодо затвердження суми
компенсації втрат (дотаційних сертифікатів) постачальників універсальних
послуг на березень 2019 року після отримання від ліцензіатів прогнозованих
сум компенсації втрат та розмістить його до 26 лютого 2019 року.

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

А. Гудаченко

