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ОБҐРУНТУВАННЯ
прийняття постанови НКРЕКП
«Про затвердження Змін до Порядку формування цін на універсальні
послуги»
На засіданні НКРЕКП у формі відкритого слухання 21 грудня 2018 року
було схвалено проект рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг «Про затвердження Змін до Порядку формування цін на
універсальні послуги» (далі – Проект постанови). Зміни передбачають
приведення Порядку формування цін на універсальні послуги у відповідність
до Закону України «Про ринок електричної енергії» з урахуванням внесених до
Закону змін, щодо розширення кола споживачів, які можуть скористатися
послугою постачання електричної енергії на умовах універсальної послуги. Так,
до малих непобутових споживачів було віднесено непобутових споживачів з
договірною потужністю до 50 кВт. Також, на перехідний період - з 1 січня 2019
року по 31 грудня 2020 року передбачена можливість постачання електричної
енергії на умовах універсальної послуги додатково бюджетним установам
незалежно від договірної потужності та споживачам, електроустановки яких
приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт.
Схвалений Проект постанови відповідно до Закону України
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг» було розміщено на офіційному вебсайті
НКРЕКП http://www.nerc.gov.ua 22 грудня 2018 року з метою одержання
зауважень і пропозицій від органів державної влади, фізичних та юридичних
осіб, їх об’єднань та інших заінтересованих осіб.
Так, у період з 22 грудня 2018 року до 23 січня 2019 року було отримано
зауваження та пропозиції від заінтересованих осіб.
Крім цього, з прийняттям Положення про покладання спеціальних
обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної
енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня
2019 року № 483, постачальники універсальних послуг після початку роботи
нового ринку електричної енергії мають постачати електричну енергію
побутовим споживачам за фіксованими цінами. Отже, виникає необхідність
врахувати норми вищезазначеного Положення в Порядку формування цін на
універсальні послуги.
З врахуванням вищезазначеного та за результатами опрацювань наданих
зауважень та пропозицій було підготовлено таблицю узагальнених зауважень
та пропозицій до Проекту постанови, яку було розміщено на вебсайті
НКРЕКП.

Під час проведення відкритого обговорення (розгляду зауважень та
пропозицій) 19 червня 2019 року із представниками заінтересованих сторін
відбулося детальне обговорення наданих зауважень, пропозицій та
запропонованих НКРЕКП змін, про що було складено протокол та розміщено
його разом із інформацією щодо розгляду зауважень та пропозицій до Проекту
постанови
на
офіційному
вебсайті
НКРЕКП
за
посиланням
http://www.nerc.gov.ua/?news=9164
Ураховуючи зазначене, на розгляд виноситься питання про прийняття
постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку формування цін на
універсальні послуги».

Директор Департаменту із
регулювання відносин
у сфері енергетики

А. Гудаченко
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Про затвердження Змін до Порядку
формування цін на універсальні
послуги

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про
ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку формування цін на універсальні послуги,
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня 2018
року № 1177, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її
опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

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

ЗМІНИ
до Порядку формування цін на універсальні послуги
1. У главі 1:
1) абзац третій пункту 1.3 виключити.
У зв’язку з цим абзаци четвертий та п’ятий вважати відповідно абзацами
третім та четвертим;
2) у пункті 1.6:
після слів «оприлюднює їх» доповнити словами «та їх складові»;
3) у пункті 1.8:
після слів «електронною поштою» доповнити словами та знаком
«розрахунок ціни на універсальні послуги,»;
4) пункт 1.9 виключити.
2. У главі 2:
1) доповнити новим пунктом 2.1 такого змісту:
«2.1. В рамках покладання спеціальних обов’язків із забезпечення
доступності електричної енергії для побутових споживачів відпуск електричної
енергії побутовим споживачам здійснюється постачальником універсальних
послуг за фіксованими цінами.».
У зв’язку з цим пункти 2.1 – 2.3 вважати відповідно пунктами 2.2 – 2.4;
2) у пункті 2.2:
у абзаці першому слова та знаки «у тому числі для малих непобутових

2
споживачів, які є користувачами МСР, приєднаної» замінити словом
«приєднаних»;
абзац другий та третій замінити трьома новими абзацами такого змісту:
УП

Закуп

Пер

Р

Т j Т
« Ц j1  Ц пр  Т
де j – клас напруги споживача;

УП

, грн/МВт∙год,

(1)

Ц УП
j1 – ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів
(споживачів 1-ї групи), приєднаних до системи розподілу, грн/МВт∙год;».
У зв’язку з цим абзаци четвертий – десятий вважати відповідно абзацами
п’ятим – одинадцятим;
абзац п’ятий після слів «постачальником універсальних послуг» доповнити
словами «для постачання малим непобутовим споживачам»;
абзац восьмий після слова «спожитий» доповнити словами «малими
непобутовими»;
абзац десятий викласти в такій редакції:
Р

« Т j – тариф на послуги з розподілу електричної енергії на j-тому класі
напруги, встановлений НКРЕКП, грн/МВт∙год;»;
3) пункти 2.3 та 2.4 виключити;
4) після пункту 2.2 доповнити новим пунктом 2.3 такого змісту:
«2.3. Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів
(споживачів 1-ї групи), приєднаних до системи передачі, розраховується за
формулою

Ц1УП _ Пер  Ц прЗакуп  Т Пер  Т УП , грн/МВт∙год,

(3)

УП _ Пер

де Ц 1
– ціна на універсальні послуги для малих непобутових
споживачів (споживачів 1-ї групи), приєднаних до системи передачі,
грн/МВт∙год.».
У зв’язку з цим формули 5 – 21 вважати відповідно формулами 4 – 20;
3. У главі 3:
1) абзац перший пункту 3.2 викласти в такій редакції:
«3.2. Ціна на універсальні послуги для побутових та малих непобутових
споживачів, приєднаних до системи розподілу, до дати початку дії нового
ринку електричної енергії розраховується за формулою»;
2) абзац третій після слів «непобутових споживачів» доповнити словами та
знаками «,приєднаних до системи розподілу,»;
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3) після пункту 3.2 доповнити новим пунктом 3.3 такого змісту:
«3.3. Ціна на універсальні послуги для побутових та малих непобутових
споживачів, приєднаних до системи передачі, до дати початку дії нового ринку
електричної енергії розраховується за формулою

Ц УПдоНР _ Пер  Ц прЗакуп _ доНР  Т УП , грн/МВт∙год,

(6)

УПдоНР _ Пер

де Ц
– ціна на універсальні послуги для побутових та малих
непобутових споживачів, приєднаних до системи передачі, до дати початку дії
нового ринку електричної енергії, грн/МВт∙год.».
У зв’язку з цим пункти 3.3 – 3.17 вважати відповідно пунктами 3.4 – 3.18
та формули 6 – 20 вважати відповідно формулами 7 – 21;
4) пункт 3.6 доповнити абзацами четвертим та п’ятим такого змісту:
ОРф

« Ц р  2 - середньозважена ціна, за якою постачальник універсальних послуг
купував електричну енергію на ОРЕ у кварталі, що передував попередньому
розрахунковому кварталу (згідно з актами купівлі-продажу електричної
енергії), грн/МВт∙год;

Ц рНф
 2 – ціна (тариф), за якою (яким) постачальник універсальних послуг
згідно з договорами купував електричну енергію безпосередньо у виробників,
та/або ціна (тариф), за якою (яким) постачальник універсальних послуг купував
електричну енергію, вироблену об'єктами електроенергетики (генеруючими
установками) приватних домогосподарств, та/або ціна (тариф) на електричну
енергію, вироблену власними об'єктами електроенергетики постачальника
універсальних послуг, у кварталі, що передував попередньому розрахунковому
кварталу, грн/МВт∙год.»;
5) у пункті 3.7:
у абзаці першому слова та знаки «у тому числі для малих непобутових
споживачів, які є користувачами МСР, приєднаної» замінити словом
«приєднаних»;
абзаци другий та третій викласти в такій редакції:
УП (1 4 )

« Ц j1

УП (14 )

 Ц прЗакуп (14 )  Т Пер  Т Рj  Т УП , грн/МВт∙год,

(10)

де Ц j1
– ціна на універсальні послуги для малих непобутових
споживачів (споживачів 1-ї групи), приєднаних до системи розподілу, у перші
чотири розрахункові періоди з дати початку дії нового ринку електричної
енергії, грн/МВт∙год;»;
в абзаці четвертому після слів «ринках електричної енергії» доповнити
словами «для постачання малим непобутовим споживачам»;
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6) після пункту 3.7 доповнити новим пунктом 3.8 такого змісту:
«3.8. Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів
(споживачів 1-ї групи), приєднаних до системи передачі, у перші чотири
розрахункові періоди з дати початку дії нового ринку електричної енергії
розраховується за формулою

Ц 1УП _ Пер (14 )  Ц прЗакуп (14 )  Т Пер  Т УП , грн/МВт∙год,

(11)

УП _ Пер (14 )

де Ц1
– ціна на універсальні послуги для малих непобутових
споживачів (споживачів 1-ї групи), приєднаних до системи передачі, у перші
чотири розрахункові періоди з дати початку дії нового ринку електричної
енергії, грн/МВт∙год.».
У зв’язку з цим пункти 3.8 – 3.18 вважати відповідно пунктами 3.9 – 3.19
та формули 11 – 21 вважати відповідно формулами 12 – 22;
7) пункти 3.9 та 3.10 виключити.
У зв’язку з цим пункти 3.11 – 3.19 вважати відповідно пунктами 3.9 – 3.17
та формули 14 – 22 вважати відповідно формулами 12 – 20;
8) у пункті 3.9:
абзаци перший та третій після слів «на ринках електричної енергії»
доповнити словами «для малих непобутових споживачів»;
абзац п’ятий після слів «обсяг корисного відпуску» доповнити словами
«малим непобутовим»;
9) в абзацах першому та третьому пунктів 3.10, 3.11 та 3.12 після слів «на
ринках електричної енергії» доповнити словами «для малих непобутових
споживачів»;
10) у пункті 3.13:
абзац третій після слів «споживання електричної енергії» доповнити
словами «малими непобутовими»;
абзац четвертий після слів «на ринках електричної енергії» доповнити
словами «для малих непобутових споживачів»;
абзац п’ятий після слів «відпуск електричної енергії» доповнити словами
«малим непобутовим»;
11) у пункті 3.14:
абзац третій після слів «на ринках електричної енергії» доповнити словами
«для малих непобутових споживачів»;
12) у пункті 3.15:
абзац перший після слів «споживання електричної енергії» доповнити
словами «малими непобутовими»;
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абзац четвертий після слів «спожитий» доповнити словами «малими
непобутовими»;
13) у пункті 3.16:
абзац перший після слів «на ринках електричної енергії» доповнити
словами «для малих непобутових споживачів»;
абзац другий замінити новим абзацом такого змісту:
1
Ц рЗакуп
 Ц ОР
2
р  3  К мн

«
, грн/МВт∙год,
(19)»;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Кмн – коефіцієнт, що враховує графік споживання електричної енергії
малими непобутовими споживачами (Кмн=1,05).»;
14) у пункті 3.17:
абзац перший після слів «на ринках електричної енергії» доповнити
словами «для малих непобутових споживачів»;
абзац четвертий після слів «спожитий» доповнити словами «малими
непобутовими».
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