
           
Обґрунтування 

про схвалення проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанови 
НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку встановлення (формування) тарифів 

на послуги з розподілу електричної енергії»  
(зміни до постанови НКРЕКП від 05.10.2018 № 1175) 

 
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок 
електричної енергії» НКРЕКП здійснює державне регулювання ринку електричної 
енергії.  

15.02.2022 підписано Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо розвитку установок зберігання енергії» (набирає чинності 16.06.2022) 
(далі – Закон № 2046-IX), яким законодавчо врегульовано діяльність з зберігання 
енергії та визначено статус оператора установки зберігання енергії, що забезпечить 
використання установок зберігання енергії, збалансування роботи енергосистеми та 
підвищення стабільності електропостачання для споживачів.  

Законом № 2046-IX внесені зміни зокрема до Закону України «Про ринок 
електричної енергії» (далі – Закон), згідно з якими, у тому числі, передбачено: 

створення нового учасника на ринку електричної енергії – оператор установки 
зберігання енергії та визначено його права та обов’язки; 

врегулювання питання ліцензування діяльності з зберігання енергії; 
випадки, в яких оператор системи розподілу має право мати у власності, 

володіти, користуватися, розробляти, управляти чи експлуатувати установки 
зберігання енергії. 

Частиною восьмою статті 301 Розділу IV1 Закону визначено, що оператор 
установки зберігання енергії сплачує плату за послуги з передачі електричної енергії, 
розподілу електричної енергії, плату за послуги з диспетчерського (оперативно-
технологічного) управління, яка розраховується на обсяг абсолютної величини 
різниці між місячним відбором та місячним відпуском електричної енергії 
установкою зберігання енергії за відповідними тарифами, на умовах, визначених 
кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу та правилами роздрібного 
ринку електричної енергії. 

Враховуючі законодавчі зміни щодо створення нового учасника на ринку 
електричної енергії – оператора установки зберігання енергії, виникла необхідність в 
удосконаленні окремих положень Порядку встановлення (формування) тарифів на 
послуги з розподілу електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 
05.10.2018 № 1175 (далі – Порядок), в частині упорядкування застосування тарифів 
на послуги з розподілу електричної енергії для установок зберігання енергії. 

Разом з цим, змінами уточнено складові щодо прогнозованих обсягів корисного 
відпуску електричної енергії на 1 класі напруги та розподілу електричної енергії на  
2 класі напруги, з урахуванням корисного відпуску та розподілу електричної енергії 
установкам зберігання енергії. 

Також упорядковано додатки 16, 17 та 26 до Порядку. 
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З огляду на зазначене, Департаментом із регулювання відносин у 
сфері енергетики розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до 
Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної 
енергії». 

 
Пропонується розглянути питання щодо схвалення проєкту рішення, що має 

ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку 
встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії» та 
розмістити його на офіційній сторінці в мережі Інтернет за адресою: 
www.nerc.gov.ua, з метою одержання зауважень та пропозицій. 

Проєкт постанови «Про внесення змін до Порядку встановлення (формування) 
тарифів на послуги з розподілу електричної енергії» додається. 

 
 
 
Директор Департаменту із регулювання                                                  А. Огньов 
відносин у сфері енергетики 
 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      
         

 
___________________                                                                       № ______________ 

Київ 
 
Про внесення змін до Порядку 
встановлення (формування) тарифів на 
послуги з розподілу 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 
розвитку установок зберігання енергії» Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Унести до Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з 
розподілу електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
від 05 жовтня 2018 року № 1175, такі зміни: 

 

1) у главі 5: 
абзаци чотирнадцятий та п’ятнадцятий пункту 5.3 після слова 

«споживачам» доповнити словами «та установкам зберігання енергії»; 
абзац шістнадцятий пункту 5.20 після слова «споживачам» доповнити 

словами «та установкам зберігання енергії»;  
 
2) абзаци тринадцятий та чотирнадцятий підпункту 1 пункту 7.21 глави 7 

після слова «споживачам» доповнити словами «та установкам зберігання 
енергії»;  

 

ПРОЄКТ 
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3) у главі 8: 
у назві слова «для споживачів електричної енергії» замінити словами «для 

споживачів та установок зберігання енергії»; 
у пункті 8.1: 
абзац перший після слова «споживачів» доповнити словами «та установок 

зберігання енергії»; 
абзац другий після слова «Споживачі» та після слів «а також споживачі» 

доповнити словами «та установки зберігання енергії»; 
абзац третій після слова «Споживачі» доповнити словами «та установки 

зберігання енергії»; 
абзац четвертий після слова «споживачу» доповнити словами «та 

установці зберігання енергії»; 
у пункті 8.3: 
абзаци перший та третій після слова «споживачів» доповнити словами «та 

установок зберігання енергії»; 
абзаци шостий та дев’ятий після знаків та слів «(у тому числі основним 

споживачам та малим системам розподілу)» доповнити словами «та установкам 
зберігання енергії»; 

абзаци перший та третій пункту 8.4 після слова «споживачів» доповнити 
словами «та установок зберігання енергії»; 

 
4) додаток 16 викласти в новій редакції, що додається; 
 
5) назву графи 9 додатка 17 після слова «споживачам» доповнити словами 

«та установкам зберігання енергії»; 
 
6) назву графи 8 додатка 26 після слова «споживачам» доповнити словами 

«та установкам зберігання енергії». 
 

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        К. Ущаповський 

  



Додаток 16

№ з/п Найменування
Позначення, одиниці 

виміру

Рік t-1 

(очікуваний факт)

Рік t-1 (у діючому 

тарифі)

Рік t 

(прогноз)

А Б 1 2 3 4

1
Обсяги корисного відпуску електричної енергії споживачам та установкам  зберігання енергії  

на 1 класі напруги
Wc1, МВт·год

2 Обсяг  електроенергії, яка трансформується з 1 на 2 клас напруги W Т1, МВт·год

3
Обсяг електричної енергії, що надходить від генеруючих джерел безпосередньо на 2 клас 

напруги
Wген 2, МВт·год

4 Обсяг розподілу електроенергії на 1 класі напруги W1,  МВт·год

5 Обсяг розподілу електроенергії  на 2 класі напруги W2, МВт·год

6
Економічний коефіцієнт прогнозованих технологічних витрат електроенергії на розподіл 1

класу
К1, в.о

7
Економічний коефіцієнт прогнозованих технологічних витрат електроенергії на розподіл 2

класу
К2, в.о

8
Прогнозовані витрати (прогнозований необхідний дохід)  на розподіл електричної енергії на 1 

класі напруги
НД1, грн

9
Прогнозовані витрати (прогнозований необхідний дохід)  на розподіл електричної енергії на 2 

класі напруги
НД2, грн

10
Тариф на розподіл електричної енергії для споживачів та установок зберігання енергії 
першого класу напруги

Т1, грн/ МВт·год

11
Тариф на розподіл електричної енергії  для споживачів та установок зберігання енергії  
другого класу напруги

Т2, грн/ МВт·год

Керівник суб'єкта господарювання _______________

(або особа, що його заміщує) (підпис)

до Порядку встановлення (формування) тарифів на

послуги з розподілу електричної енергії                                 

Розрахунок тарифів на послуги з розподілу електричної енергії  на прогнозний рік

                     ________________

                      (ініціали, прізвище)

"____"  ______________  20__ р.


