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ОБҐРУНТУВАННЯ ДО ПИТАННЯ  

на засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання 

 

Про прийняття постанови НКРЕКП 

«Про внесення зміни до Економічних коефіцієнтів прогнозованих 

технологічних витрат електроенергії електромережами 1 та 2 класів напруги 

на 2020 рік» 

 

 

На виконання рішення Сумського окружного адміністративного суду від 

10 грудня 2020 року, залишеного без змін постановою Другого апеляційного 

адміністративного суду від 30 березня 2021 року у справі № 480/3100/20, та 

відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» і Положення про 

порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів 

прогнозованих технологічних витрат електричної енергії, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 липня 2017 року № 981, Департамент із 

регулювання відносин у сфері енергетики пропонує прийняти постанову 

НКРЕКП «Про внесення зміни до Економічних коефіцієнтів прогнозованих 

технологічних витрат електроенергії електромережами 1 та 2 класів напруги на 

2020 рік» (додається). 

 

 

 

Директор Департаменту із 

регулювання відносин у сфері енергетики           А. Огньов 
 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

 

________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

Про внесення зміни до Економічних 

коефіцієнтів прогнозованих 

технологічних витрат електроенергії 

електромережами 1 та 2 класів 

напруги на 2020 рік 

 

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 

Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних 

коефіцієнтів прогнозованих технологічних витрат електричної енергії, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 липня 

2017 року № 981, та на виконання рішення Сумського окружного 

адміністративного суду від 10 грудня 2020 року, залишеного без змін 

постановою Другого апеляційного адміністративного суду від 30 березня 

2021 року у справі № 480/3100/20, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

У графі «1 клас напруги» рядка 22 Економічних коефіцієнтів 

прогнозованих технологічних витрат електроенергії електромережами 1 та 2 

класів напруги на 2020 рік, затверджених постановою Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 19 листопада 2019 року № 2406, цифри та знак «0,0201» замінити 

цифрами та знаком «0,0307». 

 

 

Голова НКРЕКП         К. Ущаповський 

 
 


