
 

 
21 березня 2023 року  

           Голові Комісії 

           Членам Комісії 

                                                                         

ОБҐРУНТУВАННЯ   

до прийняття постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про визначення 

ставки внеску на регулювання на ІI квартал 2023 року» 

На виконання вимог Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» НКРЕКП 

послідовно виконує заходи для забезпечення фінансової незалежності Регулятора. 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

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

фінансування органів державної влади» та постанови НКРЕКП від 06 квітня 2017 

року № 491 «Про затвердження Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків 

на регулювання» (далі – Порядок) до повноважень НКРЕКП належить перегляд 

ставки внесків на регулювання щокварталу.  

  На виконання вимог зазначених законодавчих і нормативно – правового актів 

та з метою наповнення доходної частини кошторису НКРЕКП на ІI квартал               

2023 року управлінням з фінансово-економічних питань,  бухгалтерського обліку та 

звітності, було розроблено проект постанови НКРЕКП «Про визначення ставки 

внеску на регулювання на ІI квартал 2023 року». 

 

Відповідно до розрахунку, що додається та до пункту 4 Порядку розмір 

ставки внеску на регулювання на II квартал 2023 року складає 0,039 відсотка. 

 

З огляду на зазначене, Управління з фінансово – економічних питань, 

бухгалтерського обліку та звітності виходить на Комісію з пропозиціями: 

• Прийняти постанову;  

• На виконання частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» та з метою доведення інформації суб'єктами 

господарювання, які зазначені в Реєстрі суб’єктів господарювання, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, 

діяльність яких регулюється Регулятором незалежно від форм власності, 

оприлюднити в установлений термін постанову НКРЕКП «Про 

визначення ставки внеску на регулювання на ІI квартал 2023 року» на  

офіційному сайті www.nerc@gov.ua 

 

 

Начальник управління 

з фінансово-економічних питань, 

бухгалтерського обліку та звітності – 

головний бухгалтер                                                                               І. Ступаковська 

http://www.nerc@gov.ua


П Р О Е К Т  
 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

 

ПОСТАНОВА  
      

 

________________________                                                                                     № __________                                            

 

Київ 

 

Про визначення ставки  

внеску на регулювання  

на II квартал 2023 року 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

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

джерела фінансування органів державної влади» та Порядку розрахунку та 

встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 06 квітня 2017 року № 491, Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 Визначити ставку внеску на регулювання на II квартал 2023 року                      

у розмірі 0,039 відсотка.  

    

Голова НКРЕКП                                          К. Ущаповський 

 

 

 

 



№ з/п
Розмір чистого доходу  платників внеску на регулювання від діяльності у сферах 

енергетики та комунальних послуг

за ІV квартал                         

2022 року,                                        

тис. грн

1

здійснення функцій оператора ринку (ДП "Оператор ринку", ДП "Гарантований покупець") 12 333 759,00

 виробництво 83 988 409,70

передача, здійснення функцій системного оператора (НЕК "Укренерго") 7 997 485,00

розподіл (локальними мережами) 16 495 306,33

постачання 132 838 573,40

зберігання енергії 0,00

Всього 253 653 533,43

2

транспортування 9 075 371,15

розподіл 6 282 213,31

зберігання (закачування, відбір) 3 373 829,51

постачання 67 571 817,54

надання послуг установки LNG 0,00

Всього 86 303 231,51

3

нафта 1 415 079,80

нафтопродукти 15 260,94

інші речовини 0,00

Всього 1 430 340,74

4

виробництво теплової енергії на теплоцентралях, теплоелектроцентралях, атомних 

електростанціях і когенераційних установках 4 603 606,62

Всього, тис. грн. 4 603 606,62

5

водопостачання 2 482 836,98

водовідведення 1 766 246,90

Всього 4 249 083,88

350 239 796,18

1/4 кошторису НКРЕКП на 2023 рік тис. грн

Найменування Сума

Оплата праці 162 731,75

Видатки споживання  у т. ч.: 45 467,55

оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1 262,98

окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку 
26,00

Видатки розвитку 7 095,88

215 295,18

Урахування наповнення доходної частини у І кварталі 2023 року

Планова сума надходжень 215 295,18

Фактично надійшло 292 770,53

Виконання доходної частини (+ переплата; - недоїмка) 77 475,35

Розрахунок ставки внеску

350 239 796,18

137 819,83

0,039

Транспортування трубопровідним транспортом:

РАЗОМ

РАЗОМ

Vkv - ставка внеску на регулювання на ІI квартал 2023 року, %

Рkv -  1/4  планового обсягу потреби у фінансуванні НКРЕКП на 2023 рік 

відповідно до  кошторису НКРЕКП, тис. грн

Dkv - сума чистого доходу платників внеску на регулювання від провадження 

діяльності, що регулюється НКРЕКП, за IV квартал 2022 року, тис. грн

Розрахунок ставки внеску на регулювання на II квартал 2023 року

Централізоване водопостачання та водовідведення:

Ринок електроенергії: 

Теплова енергія:

Ринок природного газу:


