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ОБҐРУНТУВАННЯ
щодо схвалення проєкту рішення, що має ознаки регуляторного
акта, - постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку
встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі
електричної енергії»
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок
електричної енергії» (далі – Закон) НКРЕКП здійснює державне регулювання ринку
електричної енергії.
Відповідно до норм Закону НКРЕКП прийнято Порядок встановлення
(формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії, затверджений
постановою НКРЕКП від 22.04.2019 № 585 (далі – Порядок), який визначає
процедуру встановлення та детальний механізм розрахунку тарифу, що регламентує
порядок дій та оформлення необхідних документів.
Верховною Радою України прийнято Закон «Про внесення змін до деяких
законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з
альтернативних джерел» (далі – Закон), який набрав чинності 01.08.2020 та
розроблений на основі «Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання
проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики».
Законом виділено окрему категорію споживачів - підприємства «зеленої»
електрометалургії». Так, відповідно до Закону підприємство «зеленої»
електрометалургії» – це юридична особа, що здійснює господарську діяльність з
виробництва сталі із дотриманням норм щодо прямих викидів діоксиду вуглецю в
результаті виробництва сталі на рівні не більше 250 кілограмів на тонну сталевої
продукції та виключно електродуговим методом виробництва.
Водночас, Законом передбачено, що для підприємств «зеленої»
електрометалургії» на період дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарювання,
які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, встановлюється
тариф на послуги з передачі електричної енергії, купівля якої здійснюється для цілей
виробництва сталі, що не враховує витрати оператора системи передачі на виконання
спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва електричної
енергії з альтернативних джерел енергії. Зазначений тариф встановлюється
одночасно з переглядом тарифу оператора системи передачі.
При цьому, Законом регламентовано підстави для застосування тарифу на
послуги з передачі електричної енергії для підприємств «зеленої» електрометалургії.
Також, Законом внесені зміни в абзац третій частини п’ятої статті 33 Закону
України «Про ринок електричної енергії», відповідно до яких тариф на послуги з
передачі електричної енергії, зокрема, включає як окремі складові витрати оператора
системи передачі, що здійснюються ним у разі покладення на нього спеціальних
обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування
ринку електричної енергії, та витрати на послугу із зменшення навантаження
виробником, який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом або за
аукціонною ціною.

З урахуванням зазначеного, виникла необхідність внесення змін до Порядку в
частині визначення порядку розрахунку окремого тарифу на послуги з передачі
електричної енергії для підприємств «зеленої» електрометалургії, який не враховує
витрати оператора системи передачі на виконання спеціальних обов’язків із
забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних
джерел енергії та тарифу на послуги з передачі електричної енергії для користувачів
системи (крім підприємств «зеленої» електрометалургії). Також змінами до Порядку
передбачено окрему складову тарифу на послуги з передачі електричної енергії –
витрати на послугу із зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж
електричної енергії за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною.
При цьому пропонується відповідне удосконалення норм Порядку щодо
подання інформації, внесення змін до додатків та врахування технічних правок.
Аналогічні зміни до Порядку в частині реалізації положень Закону
стосовно розрахунку окремого тарифу на послуги з передачі електричної енергії для
підприємств «зеленої» електрометалургії будуть враховані у главі 6 під час
комплексного удосконалення нормативно-правової бази для впровадження
стимулюючого регулювання для оператора системи передачі.
З огляду на зазначене, Департаментом із регулювання відносин у сфері
енергетики було розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до
Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної
енергії».
Отже, пропонується схвалити проєкт рішення, що має ознаки регуляторного
акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку встановлення
(формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії» та розмістити його
на офіційній сторінці в мережі Інтернет за адресою: www.nerc.gov.uа з метою
одержання зауважень та пропозицій.

Заступник директора Департаменту
із регулювання відносин у сфері енергетики

А. Огньов

УТОЧНЕНО
ПРОЄКТ

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

П О СТ А Н ОВ А
____________

№ ____________
Київ

Про затвердження Змін до Порядку
встановлення (формування) тарифу на
послуги з передачі електричної енергії

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про
ринок електричної енергії», «Про внесення змін до деяких законів України щодо
удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з
альтернативних джерел енергії» Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Порядку встановлення (формування) тарифу на
послуги з передачі електричної енергії, затвердженого постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, від 22 квітня 2019 року № 585, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її
оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання у
сферах енергетики та
комунальних послуг
____________ № ______

ЗМІНИ
до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з
передачі електричної енергії

1. У главі 7:
1) підпункт 7.1 доповнити двома новими підпунктами такого змісту:
«13) копії довідок, отриманих від підприємств «зеленої»
електрометалургії, щодо отримання ними статусу підприємства «зеленої»
електрометалургії, а також копії довідок про виробництво такими
підприємствами сталі виключно електродуговим методом та дотримання норм
щодо прямих викидів діоксиду вуглецю в результаті виробництва сталі на
рівні не більше 250 кілограмів на тонну сталевої продукції;
14) інформацію щодо фактичних обсягів споживання електричної
енергії підприємствами «зеленої» електрометалургії за останні 12 місяців
(помісячно) та інформацію щодо прогнозованих обсягів споживання
електричної енергії цими підприємствами.»;
2) у підпункті 3 пункту 7.7 та підпункті 5 пункту 7.8 після слова
«експорту» слова «електричної енергії» виключити;
3) у пункті 7.18:
в абзаці другому після букв «ЗІ » доповнити знаком та буквами
« + РЗ »;
доповнити новим абзацом шістнадцятим такого змісту:
«РЗ – прогнозовані витрати на послугу із зменшення навантаження
виробником, який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом
або за аукціонною ціною, на прогнозний рік, тис. грн;».
У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий та вісімнадцятий вважати відповідно
абзацами вісімнадцятим та дев’ятнадцятим.
2. У главі 8:
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1) абзаци перший – четвертий замінити шістьма новими абзацами
такого змісту:
«Тариф на послуги з передачі електричної енергії для користувачів
системи (крім підприємств «зеленої» електрометалургії) на прогнозний рік
(Т ) розраховується за формулою
Т =

НД

− ЗІ
W

+

ЗІ
−W

(W

_м

)

х 1000, грн/МВт · год, (26)

де W
– прогнозований обсяг передачі (споживання), експорту
електричної енергії на прогнозний рік, МВт·год;
W _м – прогнозований обсяг споживання підприємств «зеленої»
електрометалургії на прогнозний рік, МВт·год.
Тариф на послуги з передачі електричної енергії для підприємств
«зеленої» електрометалургії на прогнозний рік (Т ) розраховується за
формулою
Т =

НД

ЗІ

х 1000 , грн/МВт·год, (27)».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – дев’ятий вважати відповідно абзацами
сьомим – одинадцятим;
2) доповнити новим абзацом такого змісту:
«Прогнозований
обсяг
споживання
електричної
енергії
підприємствами «зеленої» електрометалургії визначається з урахуванням
інформації, наданої ліцензіатом, щодо фактичних обсягів споживання
електричної енергії підприємствами «зеленої» електрометалургії та/або
прогнозованих
обсягів
споживання
електричної
енергії
цими
підприємствами.».
3. Пункти 5 – 8 додатка 14 замінити сьома новими пунктами такого
змісту:
«
Витрати на послугу із зменшення
5
навантаження
виробником,
який
здійснює продаж електричної енергії за тис. грн
«зеленим» тарифом або за аукціонною
ціною
Дефіцит або профіцит коштів у частині
6
надходження та витрат, пов’язаних з тис. грн
наданням послуг із приєднання
електроустановок
замовників
до
електричних мереж
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7
8

9

10

11

Усього витрат (необхідний дохід)
тис. грн
Обсяг передачі (споживання), експорту МВт·год
електричної енергії
Обсяг споживання електричної енергії МВт·год
для
підприємств
«зеленої»
електрометалургії
Тариф на послуги з передачі грн/МВт·год
електричної енергії для користувачів
системи (крім підприємств «зеленої»
електрометалургії)
Тариф на послуги з передачі грн/МВт·год
електричної енергії для підприємств
«зеленої» електрометалургії
».

Заступник директора Департаменту
із регулювання відносин у сфері енергетики

А. Огньов
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ОБҐРУНТУВАННЯ
щодо схвалення проєкту рішення, що має ознаки регуляторного
акта, - постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку
встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі
електричної енергії»
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок
електричної енергії» (далі – Закон) НКРЕКП здійснює державне регулювання ринку
електричної енергії.
Відповідно до норм Закону НКРЕКП прийнято Порядок встановлення
(формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії, затверджений
постановою НКРЕКП від 22.04.2019 № 585 (далі – Порядок), який визначає
процедуру встановлення та детальний механізм розрахунку тарифу, що регламентує
порядок дій та оформлення необхідних документів.
21.07.2020 Верховною Радою України прийнято у другому читанні та в цілому
законопроект № 3658 «Про внесення змін до деяких законів України щодо
удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних
джерел» (далі – Законопроєкт № 3658), розроблений на основі «Меморандуму про
взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної
енергетики».
Законопроєктом № 3658, виділено окрему категорію споживачів підприємства «зеленої» електрометалургії». Так, відповідно до Законопроєкту
№ 3658 підприємство «зеленої» електрометалургії» це – юридична особа, що
здійснює господарську діяльність з виробництва сталі із дотриманням норм щодо
прямих викидів діоксиду вуглецю в результаті виробництва сталі на рівні не більше
250 кілограмів на тону сталевої продукції та виключно електродуговим методом
виробництва.
Водночас, Законопроєктом № 3658 передбачено, що для підприємств
«зеленої» електрометалургії» на період дії «зеленого» тарифу для суб’єктів
господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел
енергії, встановлюється тариф на послуги з передачі електричної енергії, купівля якої
здійснюється для цілей виробництва сталі, що не враховує витрати оператора
системи передачі на виконання спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення
частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії. Зазначений
тариф встановлюється одночасно з переглядом тарифу оператора системи передачі.
При цьому, Законопроектом № 3658 регламентовано підстави для
застосування тарифу на послуги передачі електричної енергії для підприємств
«зеленої» електрометалургії.
З урахуванням зазначеного, виникла необхідність внесення змін до Порядку в
частині визначення порядку розрахунку окремого тарифу на послуги з передачі
електричної енергії для підприємств «зеленої» електрометалургії, який не враховує
витрати оператора системи передачі на виконання спеціальних обов’язків із
забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних
джерел енергії та тарифу на послуги з передачі електричної енергії для користувачів

системи (крім підприємств «зеленої» електрометалургії). Також пропонується
відповідне удосконалення норм Порядку щодо подання інформації, внесення змін до
додатків та врахування технічних правок.
Аналогічні зміни до Порядку з питання реалізації положень Законопроекту
№ 3658 стосовно розрахунку окремого тарифу на послуги з передачі електричної
енергії для підприємств «зеленої» електрометалургії будуть враховані у главі 6 під
час комплексного удосконалення нормативно-правової бази для впровадження
стимулюючого регулювання для оператора системи передачі.
З огляду на зазначене, Департаментом із регулювання відносин у сфері
енергетики було розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до
Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної
енергії».
Отже, пропонується схвалити проєкт рішення, що має ознаки регуляторного
акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку встановлення
(формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії» та розмістити його
на офіційній сторінці в мережі Інтернет за адресою: www.nerc.gov.uа з метою
одержання зауважень та пропозицій.

Заступник директора Департаменту
із регулювання відносин у сфері енергетики

А. Огньов

ПРОЄКТ

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

П О СТ А Н ОВ А
____________

№ ____________
Київ

Про затвердження Змін до Порядку
встановлення (формування) тарифу на
послуги з передачі електричної енергії

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про
ринок електричної енергії», Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Порядку встановлення (формування) тарифу на
послуги з передачі електричної енергії, затвердженого постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, від 22 квітня 2019 року № 585, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її
оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання у
сферах енергетики та
комунальних послуг
____________ № ______

ЗМІНИ
до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з
передачі електричної енергії
1. У главі 7:
1) підпункт 7.1 доповнити двома новими підпунктами такого змісту:
«13) довідку центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування державної промислової політики, щодо підтвердження
юридичною особою статусу підприємства «зеленої» електрометалургії та
довідку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, про
виробництво підприємством «зеленої» електрометалургії сталі виключно
електродуговим методом та дотримання норм щодо прямих викидів діоксиду
вуглецю в результаті виробництва сталі на рівні не більше 250 кілограмів на
тону сталевої продукції;
14) інформацію щодо фактичних обсягів споживання електричної
енергії підприємствами «зеленої» електрометалургії за останні 12 місяців
(помісячно) та інформацію щодо прогнозованих обсягів споживання
електричної енергії цими підприємствами.».
2) у підпункті 3 пункту 7.7 та підпункті 5 пункту 7.8 після слова
«експорту» слова «електричної енергії» виключити.
2. У главі 8:
1) абзаци перший – четвертий замінити шістьма новими абзацами
такого змісту:
«Тариф на послуги з передачі електричної енергії (крім підприємств
«зеленої» електрометалургії) на прогнозний рік (Т ) розраховується за
формулою

2

Т =

НД

− ЗІ
W

+

ЗІ
−W

(W

_м

)

х 1000, грн/МВт · год, (26)

де W
– прогнозований обсяг передачі (споживання), експорту
електричної енергії на прогнозний рік, МВт·год;
W _м – прогнозований обсяг споживання підприємств «зеленої»
електрометалургії на прогнозний рік, МВт·год.
Тариф на послуги з передачі електричної енергії для підприємств
«зеленої» електрометалургії на прогнозний рік (Т ) розраховується за
формулою
Т =

НД

ЗІ

х 1000 , грн/МВт·год, (27)».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – дев’ятий вважати відповідно абзацами
сьомим – одинадцятим;
2) доповнити новим абзацом такого змісту:
«Прогнозований
обсяг
споживання
електричної
енергії
підприємствами «зеленої» електрометалургії визначається з урахуванням
інформації, наданої ліцензіатом, щодо фактичних обсягів споживання
електричної енергії підприємствами «зеленої» електрометалургії та/або
прогнозованих
обсягів
споживання
електричної
енергії
цими
підприємствами.».
3. Пункт 8 додатка 14 замінити трьома новими пунктами такого змісту:
«
8
9

10

Обсяг споживання електричної енергії МВт·год
для
підприємств
«зеленої»
електрометалургії
Тариф на послуги з передачі грн/МВт·год
електричної енергії для користувачів
системи (крім підприємств «зеленої»
електрометалургії)
Тариф на послуги з передачі грн/МВт·год
електричної енергії для підприємств
«зеленої» електрометалургії
».

Заступник директора Департаменту
із регулювання відносин у сфері енергетики

А. Огньов

