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ОБҐРУНТУВАННЯ ДО ПИТАННЯ  

на засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання 

 

 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 27 липня 2017 року № 981» 

 

 

Законами України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) та «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» (далі – Закон про НКРЕКП) передбачено створення 

сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток ринків у сферах енергетики та 

комунальних послуг, а також, що методики (порядки) встановлення (формування) 

тарифів, зокрема на послуги з розподілу електричної енергії, мають забезпечувати 

справедливі норми прибутку на інвестований капітал, а також короткострокові та 

довгострокові стимули операторам систем розподілу до підвищення ефективності.  

Протягом 2021 та 2022 років стимулююче регулювання запроваджено для  

26 операторів систем розподілу (із загальної кількості 32), яке передбачає 

тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів, спрямованого на 

залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури електричних 

мереж та стимулювання ефективності витрат електророзподільних компаній. 

Разом з цим, з 24.02.2022 Указом Президента України по всій території 

України введено воєнний стан. Так, у зв’язку зі ситуацією в країні спостерігається 

суттєве зниження розрахунків за електричну енергію, зокрема за послуги з розподілу 

електричної енергії, зниження обсягів розподілу електричної енергії, що ставить під 

загрозу належне функціонування операторів систем розподілу. 

На сьогодні до НКРЕКП надходять чисельні звернення щодо необхідності 

удосконалення окремих положень нормативно-правої бази НКРЕКП з питання 

впровадження стимулюючого регулювання для операторів системи розподілу, у 

зв’язку із особливим періодом діяльності ОСР, яким встановлено тарифи на послуги 

з розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання. 

Для винайдення шляхів врегулювання проблемних питань діяльності 

операторів систем розподілу в умовах воєнного часу було проведено відповідні 

наради із залученням заінтересованих представників, здійснено моніторинг та аналіз 

діяльності компаній, опрацьовано питання стосовно можливості виконання 

компаніями інвестиційних програм, дотримання показників якості та інших 

показників в цей складний час. 

18.10.2022 на засіданні НКРЕКП, яке проходило у формі відкритого слухання, 

схвалено проєкт рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕ та НКРЕКП» 

(зміни до постанови НКРЕ від 23.07.2013 № 1009 «Про встановлення параметрів 

регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого 

регулювання» та постанови НКРЕКП від 05.10.2018 № 1175 «Про затвердження 

Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної 
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енергії») щодо удосконалення методології тарифоутворення для операторів систем 

розподілу, яким встановлено тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, у 

тому числі із застосуванням стимулюючого регулювання. Проєкт рішення разом з 

обґрунтувальними матеріалами розміщено 19.10.2022 на офіційному вебсайті 

НКРЕКП для отримання до 31.10.2022 зауважень та пропозицій від фізичних та 

юридичних осіб, їх об’єднань. 

З урахуванням зазначеного, також, 18.10.2022 на засіданні НКРЕКП схвалено 

проєкт рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням 

ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, 

законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов», згідно з яким порядок 

контролю, приведено у відповідність до розроблених та схвалених змін до постанови 

«Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕ та НКРЕКП». Проєкт рішення 

разом з обґрунтувальними матеріалами розміщено 21.10.2022 на офіційному вебсайті 

НКРЕКП для отримання до 31.10.2022 зауважень та пропозицій від фізичних та 

юридичних осіб, їх об’єднань. 

Проєктом змін до Порядку контролю передбачено внесення змін до 

МЕТОДИК визначення сум надлишково отриманого або недоотриманого доходу від 

здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії для операторів 

систем розподілу (у тому числі які перейшли на стимулююче регулювання), згідно з 

якими вартість понаднормативних витрат електричної енергії за 2022 рік ураховано 

об’єктивним чинником, у разі зміні структури споживання за 2022 рік, що призвела 

до збільшення ЕКПТВЕ більше ніж на 10 %. 

У зв’язку з цим, є необхідним приведення Положення про порядок подання, 

визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних та 

прогнозованих технологічних витрат електроенергії», затвердженого постановою 

НКРЕКП від 27.07.2017 № 981, у відповідність до розроблених та схвалених змін до 

постанови «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням 

ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, 

законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов», зокрема в частині 

зупинення на період дії військового стану пунктів 2.5 та 2.6 Положення, яким 

передбачалось перегляд економічних коефіцієнтів прогнозованих технологічних 

витрат електричної енергії (далі – ЕКПТВЕ) у разі зміни  ЕКПТВЕ або розрахованих 

нормативних значень технологічних витрат електроенергії за завершений період 

більше ніж на 10 % по 1 та/або 2 класах(у) напруги порівняно із ЕКПТВЕ, 

зафіксованим при розрахунку ЕКПТВЕ на прогнозний період. 

Крім цього, потребує унормування показників ефективності технологічних 

витрат електричної енергії для операторів системи розподілу в формулах щодо 

визначення ЕКПТВЕ 1 та/або 2 класів (у) напруги шляхом передбачення їх на 

нульовому рівні на 2023 рік. 

 

З огляду на зазначене, Департаментом із регулювання відносин у сфері 

енергетики розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 27 липня 2017 року № 981» (далі –Проєкт рішення).  
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Отже, пропонується схвалити Проєкт рішення та розмістити його на офіційній 

сторінці в мережі Інтернет за адресою: www.nerc.gov.ua з метою одержання 

зауважень та пропозицій. 

Проєкт рішення додається.  

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання                                                  А. Огньов 

відносин у сфері енергетики 
 

mailto:box@nerc.gov.ua


ПРОЄКТ 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

 

ПОСТАНОВА  
    

   

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

Про внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 27 липня 2017 року 

№ 981 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок електричної енергії», у зв’язку з воєнним станом в Україні, введеним 

відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 

та продовженим Указами Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 року 

№ 341/2022 та від 12 серпня 2022 року № 573/2022, Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

1. Внести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 липня 2017 

року № 981 «Про затвердження Положення про порядок подання, визначення 

та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних та прогнозованих 

технологічних витрат електроенергії» такі зміни: 

 

1) пункт 1 після слова «електроенергії» доповнити знаками та 

словами «(далі – Положення)»; 

 

2) після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту: 

«3. Зупинити на період дії в Україні воєнного стану дію пунктів 2.5 та 

2.6 глави 2 Положення.». 

У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4; 
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3) у главі 2 Положення про порядок подання, визначення та 

затвердження економічних коефіцієнтів нормативних та прогнозованих 

технологічних витрат електроенергії: 

абзац п’ятий пункту 2.7 доповнити знаками, цифрами та словами «(на 

2023 рік значення дорівнює 0)»;  

абзац четвертий пункту 2.8 доповнити знаками, цифрами та словами 

«(на 2023 рік значення дорівнює 0)». 

 

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 


