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Питання   №                                                                                       ___________ 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ДО ПИТАННЯ  

на засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання 

 

про прийняття постанови НКРЕКП 

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

 

 

На відкритому засіданні НКРЕКП, що відбулося 28.11.2022, було схвалено 

проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 

27 липня 2017 року № 981» (далі – Проєкт постанови). 

Проєкт постанови було розроблено Департаментом із регулювання відносин 

у сфері енергетики (далі – Департамент) з метою 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 18.10.2022 на засіданні НКРЕКП 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. 

Відповідно до положень статті 15 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг» та пункту 3.3 Порядку проведення відкритого обговорення проектів 

рішень НКРЕКП, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017  № 866, 

08.11.2022 Проєкт постанови було оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП 

в мережі Інтернет з метою отримання зауважень та пропозицій від інших органів 

державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та інших 

заінтересованих осіб. 

За результатом опрацювання пропозицій та зауважень до Проєкту 

постанови, що були отримані у період з 08 по 18 листопада 2022 року (включно), 

22.11.2022 на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет були оприлюднені 

відповідні узагальнені зауваження і пропозиції. 

28.11.2022 відбулося відкрите обговорення Проєкту постанови (розгляд 

зауважень та пропозицій), протокол зазначеного відкритого обговорення та 
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таблицю узгоджених позицій до Проєкту постанови 28.11.2022 було оприлюднено 

на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет. 

Зважаючи на викладене, Департамент пропонує прийняти постанову 

НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 27 липня 2017 року 

№ 981». 

 

 

 

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 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, від 12 серпня 2022 року № 573/2022 та від 07 листопада 2022 року 

№ 757/2022, 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.». 
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У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4; 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


