УТОЧНЕНО!
28 грудня 2018 року
ОБҐРУНТУВАННЯ
щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про врахування суми компенсації
втрат (дотаційних сертифікатів) постачальників універсальних послуг
у січні 2019 року»
Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі –
Закон) на ринку електричної енергії з’являється новий суб’єкт – постачальник
універсальних послуг, який на виконання статті 63 Закону постачатиме
електричну енергію населенню.
У зв’язку із цим, Департаментом із регулювання відносин у сфері
енергетики здійснено розрахунок сум компенсації втрат (дотаційних
сертифікатів) на січень 2019 року 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 розраховані згідно з положеннями сум компенсації втрат
(дотаційних сертифікатів) на січень 2019 року складають 4 899 212 987 грн, у
тому числі:
– сума компенсації втрат від постачання електроенергії населенню,
становить 4 899 212 987 грн. Величину компенсації розраховано відповідно до
постанови НКРЕКП від 29.08.2017 № 1050;
– сума компенсації втрат від постачання електроенергії населенню, яке
розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу становить
0 грн. Величина компенсації визначена відповідно до постанови НКРЕКП від
27 грудня 2017 року № 1420.
Компенсацію втрат від здійснення постачання електроенергії населенню
зменшено на 206 285 883 грн для тих постачальників універсальних послуг, у
яких прогнозовані обсяги постачання електричної енергії побутовим
споживачам (населенню) на січень 2019 року перевищують фактичні обсяги
постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню) у січні
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 січні 2019 року», згідно з яким, сума дотаційних сертифікатів постачальників
універсальних послуг, на січень 2019 року, становить 4 692 927 103 грн.
Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

А. Гудаченко
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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 НКРЕКП від 29 серпня 2017 року
№ 1050 «Про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат
ліцензіатів від постачання електричної енергії побутовим споживачам
(населенню)» та 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»
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії
України у січні 2019 року:

2
1) при розрахунках оптової ринкової ціни врахувати суму компенсації
втрат (дотаційних сертифікатів) постачальників універсальних послуг від
постачання електроенергії у розмірі 4 692 927 103 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 постачальникам універсальних послуг розмір
платежу за куповану на Оптовому ринку електричної енергії України
електроенергію на 1/31 обсягу сум компенсації втрат (дотаційних сертифікатів)
від здійснення постачання електричної енергії на січень 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 січень 2019 року

№
з/п
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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 ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 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
постачання електричної
енергії побутовим
споживачам (населенню)
(постанова НКРЕКП від 29
серпня 2017 року № 1050),
грн

Сума компенсації втрат від
постачання електричної
енергії побутовим
споживачам (населенню), яке
розраховується за тарифами,
диференційованими за
періодами часу (постанова
НКРЕКП від 27 грудня 2017
року № 1420), грн

Загальна
сума компенсації втрат, грн

228 471 052
108 700 931
419 671 288
226 111 688
145 287 127
171 068 167
202 383 251
272 507 046
311 902 629
149 293 478
89 689 678
231 633 025
157 387 631
380 173 747
144 286 520
159 632 051
128 326 998
116 428 340
112 010 193
281 254 229
138 125 168
155 579 602
140 743 158
105 887 049
116 373 057
4 692 927 103

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

228 471 052
108 700 931
419 671 288
226 111 688
145 287 127
171 068 167
202 383 251
272 507 046
311 902 629
149 293 478
89 689 678
231 633 025
157 387 631
380 173 747
144 286 520
159 632 051
128 326 998
116 428 340
112 010 193
281 254 229
138 125 168
155 579 602
140 743 158
105 887 049
116 373 057
4 692 927 103

А. Гудаченко

28 грудня 2018 року

ОБҐРУНТУВАННЯ
щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про врахування суми компенсації
втрат (дотаційних сертифікатів) постачальників універсальних послуг
у січні 2019 року»

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» на ринку
електричної енергії з’являється новий суб’єкт – постачальник універсальних
послуг, який на виконання статті 63 Закону постачатиме електричну енергію
населенню.
У зв’язку із цим, Департаментом із регулювання відносин у сфері
енергетики здійснено розрахунок сум дотаційних сертифікатів на січень 2019
року 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.
Отже, НКРЕКП підготує проект рішення щодо затвердження суми
компенсації втрат постачальників універсальних послуг (дотаційних
сертифікатів) на Оптовому ринку електричної енергії України електроенергію
при розрахунку оптової ринкової ціни у січні 2019 року, після отримання від
ліцензіатів прогнозованих сум компенсації втрат, який буде розміщено
до 28 грудня 2018 року.

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

А. Гудаченко

