2019
ЗВІТ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ , ЩО
ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ
ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ
ПОСЛУГ
www.nerc.gov.ua

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг

Звіт
про результати діяльності
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
у 2019 році

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг
27 травня 2020 року № 975

2020

1

ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НКРЕКП ........................................................................................................................... 6
Пріоритети та досягнення у 2019 році ...................................................................................................... 12
2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА ................................................................................................................................. 24
Загальна інформація ............................................................................................................................... 24
2.1.1. Загальний опис електроенергетичного сектору ................................................................................. 24
Ключові виклики галузі ................................................................................................................................. 27
2.1.2. Основні зміни за рік ............................................................................................................................. 28
Регулювання суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики ........................................... 30
2.2.1. Відокремлення операторів .................................................................................................................. 30
2.2.2. Функціонування мереж ....................................................................................................................... 34
Надійність (безперервність) електропостачання, якість електроенергії ............................................. 34
Витрати в мережах ..................................................................................................................................... 38
Приєднання до мереж................................................................................................................................... 39
2.2.3. Тарифне регулювання.......................................................................................................................... 42
Тарифи на послуги з передачі електричної енергії та послуги з диспетчерського управління ............... 42
Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії ................................................................................... 44
Плата за приєднання ................................................................................................................................... 46
2.2.4. Інвестиції в розвиток електричних мереж .......................................................................................... 47
Інвестиції в систему передачі електричної енергії .................................................................................... 47
Інвестиції в системи розподілу електричної енергії .................................................................................. 48
2.2.5. Комерційний облік електричної енергії .............................................................................................. 50
2.2.6. Доступ до міждержавних мереж......................................................................................................... 51
Опис міждержавних зв’язків......................................................................................................................... 51
Розподіл пропускної спроможності ............................................................................................................. 52
Доходи ОСП від розподілу пропускної спроможності та їх використання ............................................... 55
Функціонування Оптового ринку електричної енергії ........................................................................... 57
2.3.1. Виробництво електричної енергії........................................................................................................ 57
Загальна інформація..................................................................................................................................... 57
Виробники електричної енергії на теплових електростанціях (ТЕС) ....................................................... 57
Виробники електричної енергії на атомних електростанціях (АЕС) ........................................................ 59
Виробники електроенергії на гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях (ГЕС та
ГАЕС) .............................................................................................................................................................. 60
Виробники електроенергії на теплоелектроцентралях (ТЕЦ) ................................................................. 62
Виробники електричної енергії з альтернативних джерел енергії .......................................................... 63
Балансування в ОЕС України щомісячно до 01 липня 2019 року .................................................................. 66
2.3.2. Оптовий ринок електричної енергії України (до 01.07.2019).............................................................. 67
Загальна інформація про Оптовий ринок електроенергії ......................................................................... 67
2

Продаж в ОРЕ ................................................................................................................................................ 73
Купівля з ОРЕ ................................................................................................................................................. 73
2.3.3. Новий ринок електричної енергії (з 01.07.2019) ................................................................................. 74
Загальна інформація..................................................................................................................................... 74
Двосторонні договори.................................................................................................................................. 75
Ринок «на добу наперед» та внутрішньодобовий ринок ........................................................................... 77
Балансуючий ринок та врегулювання небалансів ...................................................................................... 81
Ринок допоміжних послуг ............................................................................................................................. 85
Послуги загальносуспільного інтересу ........................................................................................................ 86
Функціонування роздрібного ринку електричної енергії ...................................................................... 91
2.4.1. Рівень конкуренції та ефективність відкриття роздрібного ринку ..................................................... 91
Загальна інформація про роздрібний ринок електроенергії ...................................................................... 91
Конкуренція на роздрібному ринку електричної енергії ............................................................................. 93
Розподіл/передача електричної енергії на роздрібному ринку .................................................................. 94
Складення ОСР актів про порушення споживачами Правил роздрібного ринку електричної енергії ..... 95
Спільне використання ОСР технологічних електричних мереж власників мереж .................................. 96
Постачання електричної енергії на роздрібному ринку............................................................................. 99
Практика відключень споживачів ............................................................................................................. 101
2.4.2. Роздрібні ціни на електричну енергію .............................................................................................. 102
Ціноутворення на роздрібному ринку електричної енергії ...................................................................... 102
2.4.3. Зміна постачальника .......................................................................................................................... 105
2.4.4. Захист прав споживачів ..................................................................................................................... 107
Розгляд скарг споживачів та врегулювання спорів Регулятором ........................................................... 107
Комерційна якість надання послуг ............................................................................................................ 109
Компенсації споживачам ............................................................................................................................ 110
Доступ споживачів до інформації (щодо прав споживачів, зміни постачальника, джерел енергії тощо),
яка має надаватися в рахунках споживачів та/або оприлюднюватися на вебсайтах
електропостачальників/ЗМІ тощо .......................................................................................................... 110
3. НАФТОГАЗОВИЙ СЕКТОР.......................................................................................................................... 113
Загальна інформація ............................................................................................................................. 113
3.1.1. Загальний опис нафтогазового сектору............................................................................................. 113
3.1.2. Реформування ринку природного газу ............................................................................................. 117
3.1.3. Структура власності на ринку природного газу................................................................................. 120
Регулювання суб’єктів природних монополій у нафтогазовій сфері ................................................... 120
3.2.1. Відокремлення видів діяльності........................................................................................................ 120
3.2.2. Функціонування мереж ..................................................................................................................... 122
3.2.3. Функціонування газосховищ.............................................................................................................. 122
3.2.4. Тарифи на послуги транспортування природного газу ..................................................................... 124
3.2.5. Тарифи на послуги розподілу природного газу ................................................................................ 126
3

3.2.6. Тарифи на послуги закачування, зберігання та відбору природного газу з газосховищ ................. 126
3.2.7. Тарифи на транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними газопроводами ....... 127
3.2.8. Приєднання споживачів до газових мереж ...................................................................................... 128
3.2.9. Інвестиції в розвиток мереж .............................................................................................................. 131
3.2.10. Облік природного газу ..................................................................................................................... 132
3.2.11. Розподіл та використання потужності міждержавних з’єднань, інші транскордонні питання ..... .134
Питання конкуренції ............................................................................................................................. 137
3.3.1. Оптовий ринок природного газу ....................................................................................................... 137
Загальна інформація про оптовий ринок природного газу ...................................................................... 137
Ціноутворення на оптовому ринку ........................................................................................................... 138
Рівень конкуренції на оптовому ринку ...................................................................................................... 142
Купівля/продаж природного газу в газосховищах .................................................................................... 142
Врегулювання небалансів у газотранспортній системі .......................................................................... 143
3.3.2. Роздрібний ринок природного газу .................................................................................................. 145
Загальна інформація про роздрібний ринок природного газу .................................................................. 145
Ціноутворення на роздрібному ринку природного газу ........................................................................... 146
Рівень конкуренції на роздрібному ринку................................................................................................... 151
Захист прав споживачів ........................................................................................................................ 152
3.4.1. Моніторинг виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів . .152
3.4.2. Постачальник «останньої надії» ........................................................................................................ 155
3.4.3. Зміна постачальників споживачами .................................................................................................. 155
3.4.4. Комерційна якість обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу та постачання
природного газу .......................................................................................................................................... 156
3.4.5. Скарги споживачів та врегулювання спорів ...................................................................................... 157
4. СФЕРА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ..................................................................................................................... 161
Загальна інформація ............................................................................................................................. 161
Державне регулювання у сфері теплопостачання ............................................................................... 162
4.2.1. Цінове регулювання........................................................................................................................... 162
4.2.2. Інвестиційна діяльність ...................................................................................................................... 168
4.2.3. Регулювання платіжно-розрахункових відносин у сфері теплопостачання ..................................... 173
4.2.4. Нормативно-правова база регулювання у сфері теплопостачання та її вдосконалення ................. 174
Захист прав споживачів у сфері теплопостачання ............................................................................... 177
Моніторинг якості послуг ......................................................................................................................... 179
5. СФЕРА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ ............. 180
Загальна інформація ............................................................................................................................. 180
Основні зміни за 2019 рік. Ключові заходи, вжиті у сфері централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення ............................................................................................................. 182
Державне регулювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення ........................................................................................................................................... 184
4

5.3.1. Цінове регулювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення ........................................................................................................................................... 186
Тарифи на централізоване водопостачання............................................................................................ 188
Тарифи на централізоване водовідведення .............................................................................................. 189
5.3.2. Інвестиційна діяльність ...................................................................................................................... 190
Захист прав споживачів у сфері централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення ........................................................................................................................................... 193
Моніторинг якості послуг ......................................................................................................................... 194
6. СФЕРА ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ .............................................................................. 195
7. ЛІЦЕНЗУВАННЯ......................................................................................................................................... 198
8. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ТА ПРАВИЛ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ.................................................................................................................................................. 203
Функції та повноваження НКРЕКП ........................................................................................................ 203
Ключові події......................................................................................................................................... 203
Звіт про виконання річного плану державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять
діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг ............................................................ 204
9. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ........................................................................................................... 208
10. ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НКРЕКП НА 2020 РІК ....................................................................... 215
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ................................................................................................................................... 219
ПЕРЕЛІК РИСУНКІВ ....................................................................................................................................... 221
ПЕРЕЛІК ТАБЛИЦЬ........................................................................................................................................ 228
ДОДАТКИ ..................................................................................................................................................... 229

5

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НКРЕКП

2019 рік виявився багатим на знаменні події для Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
У 2019 році НКРЕКП відзначила 25-річний ювілей системи регулювання енергетики
України: 08 грудня 1994 року Указом Президента України було створено Національну комісію
регулювання електроенергетики України як незалежний, позавідомчий, постійно діючий орган
регулювання електроенергетичного сектору. Таким чином, після OFFER (Англія та Уельс, 1989 р.)
та HEO (Угорщина, 1994 р.) Україна третьою серед європейських країн запровадила економічне
регулювання природних монополій у сфері енергетики. На сьогодні органи регулювання
енергетики створені та функціонують у всіх країнах Європи (за винятком Республіки
Білорусь).
Однак саме у 2019 році український
Історична довідка щодо правового статусу НКРЕКП
Регулятор вдруге у своїй історії втратив При розробці Конституції України (прийнята в 1996 році)
незалежний статус, оскільки рішенням за базову модель ринкової економіки було прийнято
Конституційного Суду України від 13.06.2019 спрощену модель, яка передбачає, що всі ринки мають
були визнані неконституційними та такими, перебувати в стані конкуренції. Таким чином, для
що втрачають чинність з 31.12.2019, норми регулювання економіки достатньо антимонопольного
Закону України «Про Національну комісію, регулятора, який має забезпечувати справедливу
що здійснює державне регулювання у конкуренцію на всіх ринках. При цьому підставою для
державного втручання в економіку (регулювання) може
сферах енергетики та комунальних послуг»
бути тільки захист прав, законних інтересів громадян,
(далі – Закон про НКРЕКП), які життя чи здоров’я людини, навколишнього природного
передбачають, що НКРЕКП є постійно середовища та/або безпеки держави. Економічне
діючим
незалежним
державним регулювання і органи, що його здійснюють, цією моделлю
колегіальним органом, метою діяльності не передбачаються. Така модель на той час
якого є державне регулювання, моніторинг застосовувалась, наприклад, у Німеччині. Крім Конституції
та контроль за діяльністю суб'єктів України, на ній базувався також пакет законів щодо
господарювання у сферах енергетики та державної регуляторної політики у сфері підприємництва,
комунальних послуг. Конституційним Судом розроблений у кінці 90-х років з допомогою німецьких
консультантів.
України зазначено, що Конституцією
України передбачено систему органів Спрощена економічна модель не враховує випадки так
державної влади, яка може коригуватися званої «неспроможності ринку» (market failure), коли
уповноваженими суб'єктами лише в механізми конкуренції не спрацьовують. Серед випадків
конституційно
визначених
межах. неспроможності ринку найважливішим є природна
Утворення нового органу державної влади монополія – стан ринку, для якого через технологічні
особливості (ефект масштабу виробництва через
поза цією системою і в не передбаченому необхідність вартісної інфраструктури) конкуренція з
Конституцією України порядку можливе точки зору суспільства є шкідливою, оскільки веде до
лише після внесення відповідних змін до зростання витрат. Для того, щоб на ринку природної
Основного Закону України.
монополії була лише одна компанія – природний
З
метою виконання
рішення монополіст, який не зловживає монопольною позицією,
Конституційного Суду України щодо запроваджується економічне регулювання доступу до
створення
правових
підстав
для послуг природного монополіста, їх ціни та якості. Ця
функціонування Регулятора Верховною економічна модель передбачає необхідність органів
регулювання природних монополій, які на користь
Радою України 19.12.2019 було прийнято
суспільства мають
забезпечувати баланс інтересів
Закон України 394-ІХ «Про внесення змін до постачальників послуг, їх споживачів та держави
деяких законодавчих актів України щодо (виборних органів влади), тому мають бути
забезпечення конституційних принципів у незалежними – рівновіддаленими від цих трьох
сферах енергетики та комунальних послуг» заінтересованих сторін.
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(далі – Закон). Цим Законом було внесено,
зокрема, зміни до Закону про НКРЕКП в
частині її правового статусу та особливостей
призначення і припинення повноважень
членів Регулятора.
З
урахуванням
рішення
Конституційного Суду України Законом
визначено НКРЕКП як постійно діючий
центральний орган виконавчої влади зі
спеціальним статусом, який утворюється
Кабінетом Міністрів України.
Положеннями
Закону
також
врегульовуються
питання
порядку
призначення членів конкурсної комісії з
добору кандидатів на посади членів
Регулятора, та членів Регулятора за
результатами відкритого конкурсу без
перевищення відповідними органами та
посадовими особами своїх повноважень.
Нормами Закону передбачена заборона
звільнення членів Регулятора у разі
складення
повноважень
Кабінетом
Міністрів України перед новообраною
Верховною Радою України, відставки
Кабінету Міністрів України, яка прийнята
Верховною Радою України, або формування
нового складу Кабінету Міністрів України.
Особливості спеціального статусу
Регулятора
обумовлюються
його
завданнями
і
повноваженнями
та
визначаються цим Законом, іншими актами
законодавства і полягають, зокрема, в
гарантії незалежності у прийнятті ним
рішень у межах повноважень, визначених
законом.
Регулятор є колегіальним органом,
що здійснює державне регулювання,
моніторинг та контроль за діяльністю
суб’єктів
господарювання
у
сферах
енергетики
та
комунальних
послуг.
Інформація щодо органів регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг
України в період 1994 – 2019 років
(правовий статус, сфери регулювання,
порядок призначення членів Регулятора,
порядок фінансування Регулятора) наведена
в табл. 1.1.1.

Зазначена модель економіки використовується при
формуванні відповідного законодавства в США, де
понад 100 років функціонують регуляторні комісії на рівні
штатів (та окремих міст) – Public Utility Commissions і на
федеральному рівні ‒ Federal Energy Regulatory
Commission. У Європі, а саме у Великобританії, така
економічна модель почала запроваджуватись урядом
М. Тетчер у 80-х роках ХХ сторіччя і на сьогодні є основою
для законодавства ЄС у сфері енергетики. Усі члени ЄС
зобов’язані створити незалежні органи регулювання
енергетики. Останньою країною ЄС, яка створила орган
регулювання
енергетики,
стала
Німеччина
(Bundesnetzagentur, 2006).
Саме в рамках цієї економічної моделі було створено
НКРЕ у 2004 році як незалежний позавідомчий орган
регулювання енергетики. Але, оскільки ні Конституцією,
ні законами України не було перебачено незалежних
органів економічного регулювання, у 1999 ‒ 2000 роках
НКРЕ була позбавлена незалежності і віднесена до
центральних органів виконавчої влади зі спеціальним
статусом. У 2016 році в рамках адаптації Україною
Третього пакета енергетичного законодавства ЄС було
прийнято Закон України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг», який відповідно до вимог
Директиви ЄС 2009/72 та Директиви ЄС 2009/73 відновив
незалежний статус Регулятора. Проте фактично існуюча
економічна модель не відповідала Конституції України і
утворилась правова колізія. Так, Конституційний Суд
України у 2019 році визнав неконституційним
незалежний статус НКРЕКП як такий, що не
передбачений Конституцією. 19.12.2019 було прийнято
Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення
конституційних принципів у сферах енергетики та
комунальних послуг», згідно з яким НКРЕКП знову була
віднесена до центральних органів виконавчої влади зі
спеціальним
статусом.
Позитивними
змінами,
введеними цим Законом, можна вважати те, що на
НКРЕКП більше не поширюються положення законів
України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» та «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності», які
розраховані на конкурентні сектори економіки
Прийняті зміни до законодавства не врегульовують повною
мірою питання щодо незалежності Регулятора відповідно
до положень Третього пакета законодавства ЄС.
Для вирішення проблеми необхідний системний підхід,
що передбачає внесення змін до Конституції, які
враховують фактичну модель економіки України та країн
ЄС, щодо включення до структури органів державної
влади
інституту незалежних органів економічного
регулювання природних монополій.
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Таблиця 1.1.1. Органи регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 1994 – 2019 роки
Період
1994 –
1998

1999 –
2011

2011 –
2014

2014 –
2016

Назва
Національна
комісія
регулювання
електроенергетики
України

Сфери регулювання
Електроенергетика
Нафтогазовий комплекс (з 1998 року)

Національна
комісія
регулювання
електроенергетики
України
Національна комісія, що
здійснює
державне
регулювання у сфері
енергетики
Національна комісія, що
здійснює
державне
регулювання у сфері
комунальних послуг
Національна комісія, що
здійснює
державне
регулювання у сферах
енергетики
та
комунальних послуг

Електроенергетика
Нафтогазовий комплекс

Національна комісія, що
здійснює
державне
2016 – регулювання у сферах
грудень енергетики
та
2019
комунальних послуг

З грудня
2019

Національна комісія, що
здійснює
державне
регулювання у сферах
енергетики
та
комунальних послуг

Електроенергетика
Нафтогазовий комплекс

Сфера теплопостачання
Сфера централізованого водопостачання та
водовідведення
Електроенергетика
Нафтогазовий комплекс
Сфера теплопостачання
Сфера централізованого водопостачання та
водовідведення
Сфера поводження з побутовими відходами
Електроенергетика
Нафтогазовий комплекс
Сфера теплопостачання
Сфера централізованого водопостачання та
водовідведення
Сфера поводження з побутовими відходами (до
01.05.2019)
Електроенергетика
Нафтогазовий комплекс
Сфера теплопостачання
Сфера централізованого водопостачання та
водовідведення

Правовий статус
Незалежний,
позавідомчий,
постійно
діючий
державний
орган
регулювання
Центральний
орган
виконавчої влади зі
спеціальним статусом

Механізми призначення членів Комісії
Фінансування
Членів Комісії призначає Президент України. Кандидатуру Внески ліцензіатів
на посаду Голови Комісії подає Міністр енергетики і
НКРЕ
електрифікації України, кандидатури на посади членів
Комісії – Голова Комісії та Міністр енергетики та
електрифікації України
Голова та члени Комісії призначаються на посади указом
Державний
Президента України
бюджет

Державний
колегіальний орган,
підпорядкований
Президенту України і
підзвітний Верховній
Раді України

Голова та члени Комісії призначаються на посади указом
Президента України

Державний
бюджет

Державний
колегіальний орган,
підпорядкований
Президенту України і
підзвітний Верховній
Раді України
Постійно
діючий,
незалежний,
колегіальний орган

Голова та члени Комісії призначаються на посади указом
Президента України

Державний
бюджет

Постійно
діючий
центральний
орган
виконавчої влади зі
спеціальним статусом,
який
утворюється
Кабінетом
Міністрів
України

Призначення на посаду члена Регулятора за результатами
Внески на
відкритого конкурсного відбору. Конкурсна комісія подає регулювання, що
на розгляд Президента України по дві кандидатури на
сплачують
одну посаду. Члени Регулятора призначаються на посади
суб’єкти
указом Президента України
господарювання в
регульованих
НКРЕКП сферах
Призначення на посаду членів Регулятора за результатами
Внески на
відкритого конкурсного відбору. Конкурсна комісія вносить регулювання, що
на розгляд Кабінету Міністрів України подання щодо
сплачують
призначення на посаду члена (членів) Регулятора
суб’єкти
кандидатур, які отримали найвищий рейтинг, загальним господарювання в
списком у кількості: на одну вакансію – два кандидати; на дві
регульованих
вакансії – три кандидати; на три вакансії – чотири кандидати; НКРЕКП сферах
на чотири вакансії – шість кандидатів; на п’ять вакансій – сім
кандидатів; на шість вакансій – вісім кандидатів. Члени
Регулятора призначаються на посади розпорядженням
Кабінету Міністрів України
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Відповідно до положень статті 5 Закону про НКРЕКП Регулятор у своїй діяльності керується
Конституцією України, цим Законом та іншими законодавчими актами України.
Під час виконання своїх функцій та повноважень Регулятор діє самостійно в межах,
визначених законом. Письмові чи усні вказівки, розпорядження, доручення органу державної
влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових
осіб, суб’єктів господарювання, політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок чи
їх органів, а також інших осіб, які обмежують повноваження членів Регулятора та посадових осіб
Регулятора, є незаконним впливом.
Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим
особам, суб’єктам господарювання, політичним партіям, громадським об’єднанням,
професійним спілкам та їх органам забороняється чинити незаконний вплив на процеси
державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Особи, які здійснюють незаконний вплив на процес виконання членами Регулятора, його
посадовими особами своїх функцій і повноважень, несуть адміністративну та кримінальну
відповідальність відповідно до закону.
Відповідно до частини третьої статті 5 Закону про НКРЕКП рішення Регулятора не
підлягають погодженню органами державної влади, крім випадків, передбачених цим Законом.
Згідно зі статтею 4 Закону про НКРЕКП основними принципами діяльності Регулятора є,
зокрема, відкритість, прозорість і гласність процесу державного регулювання.
Основними завданнями Регулятора є:
1) забезпечення ефективного функціонування та розвитку ринків у сферах енергетики та
комунальних послуг;
2) сприяння ефективному відкриттю ринків у сферах енергетики та комунальних послуг
для всіх споживачів і постачальників та забезпечення недискримінаційного доступу користувачів
до мереж/трубопроводів;
3) сприяння інтеграції ринків електричної енергії, природного газу України з відповідними
ринками інших держав, зокрема в рамках Енергетичного Співтовариства, співпраці з Радою
регуляторів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та
національними регуляторами енергетики інших держав;
4) забезпечення захисту прав споживачів товарів, послуг у сферах енергетики та
комунальних послуг щодо отримання цих товарів і послуг належної якості в достатній кількості за
обґрунтованими цінами;
5) сприяння транскордонній торгівлі електричною енергією та природним газом,
забезпечення інвестиційної привабливості для розвитку інфраструктури;
6) реалізація цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг;
7) сприяння впровадженню заходів з енергоефективності, збільшенню частки виробництва
енергії з відновлюваних джерел енергії та захисту навколишнього природного середовища;
8) створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток ринків у сферах
енергетики та комунальних послуг;
9) сприяння розвитку конкуренції на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг;
10) інші завдання, передбачені законом.
До складу Регулятора входять 7 членів, у тому числі Голова. Строк повноважень членів
Регулятора становить 6 років. Призначення на посаду члена Регулятора здійснюється за
результатами відкритого конкурсного відбору, крім випадків, передбачених Законом про НКРЕКП.
Станом на 01.01.2019 Головою НКРЕКП була О. Кривенко, членами НКРЕКП – О. Антонова,
Д. Коваленко, Є. Магльованний та О. Формагей, які приступили до виконання обов’язків з
01.06.2018. 29 жовтня 2019 року указами Президента України Є. Магльованний та О. Формагей
були звільнені з посад членів НКРЕКП, а О. Магда, В. Тарасюк, О. Бабій та Р. Кайдаш були
призначені на посади членів НКРЕКП відповідно до пункту 3-1 розділу IV «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону про НКРЕКП. 04 листопада 2019 року шляхом таємного голосування Головою
Регулятора обраний Валерій Тарасюк.
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У 2019 році роботу НКРЕКП забезпечували центральний апарат і територіальні органи в
кількості 600 штатних одиниць. До структури центрального апарату входили 19 структурних
підрозділів та 3 посади головних спеціалістів, що виконують окремі функції. Чисельність
працівників центрального апарату НКРЕКП – 482 штатні одиниці. До структури територіальних
органів входили 24 структурні підрозділи з чисельністю 118 штатних одиниць.
Структура НКРЕКП на кінець 2019 року наведена на рис. 1.1.1.
Відповідно до Закону про НКРЕКП та Регламенту НКРЕКП, затвердженого постановою
НКРЕКП від 06.12.2016 № 2133, основною формою роботи НКРЕКП є засідання, які проводяться у
формі відкритих слухань. У разі розгляду Регулятором питання, що містить таємну інформацію,
порядок доступу до якої регулюється законом, Регулятор приймає рішення про розгляд такого
питання в режимі закритого слухання. Рішення, прийняті на засіданні НКРЕКП, оформлюються
постановами, крім рішень щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю, які
оформлюються розпорядженнями.
Протягом 2019 року НКРЕКП проведено 77 засідань у формі відкритих слухань, за
результатами яких прийнято 3 263 постанови та 1 розпорядження, оформлено 77 протоколів. У
формі закритих слухань проведено 3 засідання з питань, які містять інформацію з обмеженим
доступом. За їх результатами прийнято 4 постанови та оформлено 3 протоколи.
Рішення Регулятора є обов'язковими до виконання суб'єктами господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг.
Інформація про бюджет
Фінансування НКРЕКП здійснювалось відповідно до статей 11 та 13 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг», статей 11 та 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» за рахунок
надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України внесків на регулювання, які
сплачуються суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та
комунальних послуг, за бюджетною програмою 6341010 «Керівництво та управління у сферах
регулювання енергетики та комунальних послуг».
Відповідно до Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання,
затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року, ставки внесків на регулювання
визначались постановами НКРЕКП:
від 21 червня 2018 року № 526 «Про визначення планової ставки внеску на регулювання
на 2019 рік» (0,064 %);
від 18 грудня 2018 року № 1979 «Про визначення ставки внеску на регулювання на
І квартал 2019 року» (0,078 %);
від 22 березня 2019 року № 385 «Про визначення ставки внеску на регулювання на
ІІ квартал 2019 року» (0,032 %);
від 21 червня 2019 року № 1129 «Про визначення ставки внеску на регулювання на
ІІІ квартал 2019 року» (0,029 %);
від 24 вересня 2019 року № 2017 «Про визначення ставки внеску на регулювання на
ІV квартал 2019 року» (0,080 %).
Середній розмір ставки внеску на регулювання за 2019 рік склав 0,055 %, що на 0,009 %
нижче планової.
Протягом 2019 року надходження до спеціального фонду Державного бюджету України
внесків на регулювання, які сплачуються суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у
сферах енергетики та комунальних послуг, склали 456 769,4 тис. грн при запланованих
надходженнях 450 772,2 тис. грн (відсоток виконання 101,3).
У звітному році обсяг бюджетних призначень НКРЕКП за бюджетною програмою 6341010
«Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг» за спеціальним
фондом державного бюджету затверджено (з урахуванням внесених змін) у сумі 450 989,3 тис. грн.
Використано протягом 2019 року (касові видатки) – 356 975, 1 тис. грн або 79,2 %.
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Рис. 1.1.1. Організаційна структура НКРЕКП
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Пріоритети та досягнення у 2019 році
Порядок денний реформування енергетичних ринків в Україні узгоджений з процесами
інтеграції в рамках Енергетичного Співтовариства та зобов’язаннями України відповідно до Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС. Станом на початок 2019 року Україна забезпечила
транспозицію і часткову імплементацію директив та регламентів Третього пакета енергетичного
законодавства ЄС шляхом прийняття законів України «Про ринок природного газу» (2015 р.),
«Про НКРЕКП» (2016 р.) та «Про ринок електричної енергії» (2017 р.).
Реформування ринку електричної енергії
2019 рік ознаменувався початком фактичної реалізації найбільш масштабної реформи
енергетичного ринку України в ХХІ сторіччі – переходу від моделі ринку «єдиного покупця», яка
функціонувала з 1996 р., до цільової моделі національного ринку електроенергії, передбаченої
законодавством ЄС. Концепція переходу до ринку двосторонніх договорів з балансуючим
ринком була схвалена Урядом України ще в 2002 р.1, однак через низку об’єктивних та
суб’єктивних причин не була реалізована до 2019 р. Підготовка до впровадження реформи
прискорилась після вступу України до Енергетичного Співтовариства Південно-Східної Європи,
прийняття у 2017 р. Закону України «Про ринок електричної енергії».
З початку 2019 року розпочалось реформування роздрібного ринку електроенергії,
найважливішими елементами якого були:
 функціональне та юридичне відокремлення операторів систем розподілу;
 запровадження інститутів постачальників універсальних послуг та постачальника
«останньої надії».
Діяльність операторів систем розподілу та електропостачальників здійснювалась за
новими правилами роздрібного ринку електричної енергії з дотриманням принципів:
 вільного вибору та заміни постачальників споживачами;
 недискримінаційного доступу користувачів до систем розподілу.
Серед новацій варто також відзначити:
 закупівлю технологічних втрат операторами систем розподілу;
 надання послуг комерційного обліку постачальниками послуг комерційного обліку,
функції яких тимчасово виконують оператори систем розподілу.
У липні 2019 року почалось впровадження нової моделі оптового ринку електричної енергії:
 повністю змінено структуру ринку, запроваджено ринок «на добу наперед»,
внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок, ринок допоміжних послуг, ринок
двосторонніх договорів та лібералізовано відносини на них;
 створено нових суб’єктів ринку або наділено новими функціями існуючих, зокрема: ДП
«Оператор ринку» − забезпечення організації купівлі-продажу електричної енергії на
ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, ДП «Гарантований покупець» −
гарантування купівлі всієї електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики,
що використовують альтернативні джерела енергії, за «зеленим» тарифом, ПрАТ «НЕК
«Укренерго» − забезпечення організації купівлі-продажу електричної енергії на
балансуючому ринку та придбання/надання допоміжних послуг на ринку допоміжних
послуг;
 запроваджено новий вид діяльності на ринку – трейдерська діяльність.
Суттєвий вплив на роботу ринку на першому етапі його впровадження мали спеціальні
обов’язки, покладені на учасників ринку для забезпечення загальносуспільного інтересу.
Як при підготовці до відкриття ринку, так і в процесі реформування НКРЕКП проводилась
системна нормативна, організаційно-технічна та інформаційно-роз’яснювальна робота.
1Постанова

КМУ від 16 листопада 2002 року № 1789 « Про схвалення Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії

України».
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Запровадження коротко-, середньо- та довгострокового планування розвитку
енергосистеми України відповідно до вимог законодавства ЄС
У 2019 році також було закладено фундамент короткострокового, середньострокового та
довгострокового планування розвитку енергосистеми України у відповідності до вимог
законодавства ЄС.
У грудні 2019 року ПрАТ «НЕК «Укренерго» надало на розгляд та затвердження НКРЕКП
підготовлений за активної участі Регулятора проєкт Звіту з оцінки відповідності (достатності)
генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та
забезпечення необхідного резерву (далі – Звіт), який відповідно до законодавства2
розробляється оператором системи передачі та затверджується Регулятором 3.
Це фундаментальний документ, який згідно з законодавством є основою для коротко-,
середньо- та довгострокового планування розвитку енергосистеми України, прийняття
інвестиційних рішень, спрямованих на розвиток системи передачі, включаючи інфраструктуру для
транскордонного обміну, систем розподілу, генеруючих потужностей, відновлюваної енергетики.
Його висновки враховуються при формуванні звіту про моніторинг безпеки постачання
електричної енергії. Відповідно до законодавства на основі та/або з урахуванням Звіту органами
державної влади та Регулятором здійснюється прийняття низки пов’язаних рішень.
Зокрема на основі Звіту розробляються план розвитку системи передачі на наступні
10 років, а також плани розвитку систем розподілу електричної енергії.
Згідно з вимогами до формування плану розвитку системи передачі 4 та планів розвитку
систем розподілу5 у 2019 році НКРЕКП були вироблені принципи розгляду планів розвитку
системи передачі та систем розподілу, напрацьовано відповідні підходи та критерії їх оцінки.
Зокрема перевірялась узгодженість планів розвитку та відповідних схем перспективного
розвитку операторів систем розподілу, були розглянуті технічна доцільність та обґрунтованість
запропонованих планами розвитку заходів, спрямованість цих заходів на підвищення якості
надання послуг з передачі та розподілу електричної енергії, енергоефективності електричних
мереж, збільшення їх пропускної спроможності, зниження технологічних витрат електричної
енергії в електромережах тощо.
За результатами проведеної роботи у 2019 році Регулятором було схвалено плани
розвитку на 2020 – 2024 роки для 13 систем розподілу6.
Виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії
В Україні, як і в інших країнах, лібералізація ринку електроенергії зробила ще нагальнішим
питання інтеграції в ринок великих обсягів виробництва електроенергії з альтернативних
джерел, переважна більшість яких є непрограмованими (вітрова та сонячна енергетика).
Встановлена потужність об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з
альтернативних джерел енергії, за підсумками 2019 року зросла втричі в порівнянні з 2018 роком,
а виробництво електричної енергії за 2019 рік об’єктами електроенергетики, яким встановлено
«зелений» тариф, порівняно з 2018 роком збільшилось майже вдвічі.
У свою чергу значне зростання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел
у рамках моделі підтримки за «зеленим» тарифом створило ряд економічних і технічних
викликів, що потребують вирішення на державному рівні.
НКРЕКП відіграла одну із ключових ролей у розробці та прийнятті основних положень
нової системи підтримки виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії
шляхом запровадження аукціонів.
2

Відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про ринок електричної енергії» та розділу ІІ Кодексу системи передачі, затвердженого
постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309.
3 Перший Звіт затверджено постановою НКРЕКП від 13.03.2020 № 605.
4 Розділ ІІ Кодексу систем передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309.
5 Розділ ІІІ Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, Порядок розроблення та подання на
затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затверджений постановою Н КРЕКП від
04.09.2018 № 955.
6 План розвитку системи передачі на 2020 – 2029 роки схвалено постановою НКРЕКП від 03 квітня 2020 року № 764.
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В цьому контексті також є важливою участь НКРЕКП у напрацюванні ключових положень
запровадження в Україні механізму підтримки, який дасть поштовх для будівництва систем
накопичення електроенергії.
Ринок природного газу
Після прийняття у 2015 році Закону України «Про ринок природного газу» Регулятором
було прийнято цілісний пакет актів вторинного законодавства згідно з вимогами Третього пакета
енергетичного законодавства ЄС (у формі, адаптованій для Енергетичного Співтовариства), на
основі якого нині функціонує лібералізований ринок природного газу України.
Серед найважливіших досягнень слід відзначити створення незалежного оператора
газотранспортної системи, що є однією з основних вимог Директиви 2009/73/ЄС. 17 грудня
2019 року Секретаріат Енергетичного Співтовариства оприлюднив позитивний висновок щодо
сертифікації ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) як оператора газотранспортної системи, а
24 грудня 2019 року НКРЕКП прийняла дві постанови щодо сертифікації та ліцензування
оператора ГТС.
Однією з головних тенденцій нового ринку є підвищення конкуренції завдяки входу нових
гравців, у тому числі іноземних, на внутрішній ринок природного газу України, а також
збільшення привабливості українського енергетичного ринку.
Так, у 2019 році 76 замовників послуг транспортування використовували потужність точок
входу/виходу на міждержавних з’єднаннях України. У цілому за останні п’ять років кількість
імпортерів зросла більше ніж у 5 разів (для порівняння: у 2013 році імпорт природного газу
здійснювався лише одним суб’єктом (НАК «Нафтогаз України»)). З 2016 року імпорт з Російської
Федерації не здійснюється, а внутрішній видобуток природного газу задовольняє близько 69 %
валового споживання країни.
Регулятором успішно реалізовано одну з ключових реформ у газовій галузі України – з
01.03.2019 ринок природного газу перейшов з місячного на добове балансування. Реалізація
зазначеної реформи направлена на імплементацію положень Регламенту ЄС № 312/2014 від
26.03.14. Добове балансування стимулює постачальників природного газу самостійно
врегульовувати власні небаланси, що позитивно впливає на розвиток оптового ринку газу, таким
чином збільшуючи привабливість українського газового ринку для енергетичних компаній та
сприяючи інтеграції до європейського газового ринку.
У 2019 році НКРЕКП продовжила роботу з удосконалення нормативно-правової бази, що
регулює відносини на ринку природного газу, шляхом внесення змін до основних документів:
Кодексу газотранспортної системи (далі – Кодекс ГТС), Кодексу газорозподільних систем (далі –
Кодекс ГРМ), Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування
природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого
регулювання, Правил постачання природного газу.
Для стабільного та ефективного функціонування ринку природного газу в умовах добового
балансування було запроваджено механізми алокаційної угоди та створення балансуючої групи.
Укладення угоди про алокацію надає право споживачам природного газу, що не є
побутовими, на одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу на один
об’єкт газоспоживання в одному розрахунковому періоді з різними постачальниками, але за
умови укладання угоди про алокацію між такими постачальниками.
Введені НКРЕКП норми щодо створення балансуючої групи дозволяють декільком
замовникам послуг транспортування об’єднатися в балансуючу групу, у рамках якої виникає
взаємна відповідальність за утворені добові небаланси в газотранспортній системі.
Також Регулятором запроваджено процедуру доступу до потужностей з обмеженнями
(Short haul services), що забезпечує можливість трейдерам транспортувати газ транзитом через
територію України між країнами ЄС за зниженими тарифними ставками та надає доступ до
газосховищ для зберігання природного газу в режимі «митний склад» (можливість зберігання
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природного газу в підземних газосховищах України протягом 1095 днів без сплати податків та
митних зборів).
Зазначені зміни сприяють підвищенню рівня завантаження українських газосховищ,
потужність яких є найбільшою в Європі.
Повною мірою забезпечено функціонування тарифної системи «вхід-вихід» шляхом
встановлення тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу/виходу в/з
газотранспортну(ої) систему(и) з урахуванням обсягу замовленої потужності. Урахувавши досвід
тарифоутворення країн ЄС, імплементовано положення Регламенту ЄС № 2017/460 та
встановлено тарифи для точок входу/виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) з 2020 року на
4 наступні роки для сертифікованого оператора ГТС.
Виконання зобов’язань у рамках Договору про заснування Енергетичного
Співтовариства та Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
Згідно з Договором про заснування Енергетичного Співтовариства та Угодою про
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про
асоціацію), Україна взяла на себе зобов’язання забезпечити транспозицію та імплементацію актів
законодавства ЄС у сфері енергетики.
Положеннями Додатка XXVII-A та Додатка XXVII-B до Угоди про асоціацію визначено
перелік актів Європейського Союзу та Енергетичного Співтовариства, а також передбачено
зобов’язання щодо транспозиції Регламентів ЄС, які стосуються мережевих кодексів у газовому
секторі (Регламенти Комісії (ЄС) № 2015/703; № 2017/459; № 2017/460; № 312/2014; Рішення
Комісії від 24 серпня 2012 року щодо внесення змін до Додатка І до Регламенту (ЄК) № 715/2009
Європейського Парламенту та Ради).
Транспозицію вищезазначених Регламентів ЄС було здійснено Регулятором шляхом
прийняття постанови НКРЕКП від 29.11.2019 № 2586.
Сфера комунальних послуг
Введеним з 01.05.2019 в дію в повному обсязі Законом України «Про житлово-комунальні
послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII (далі – Закон 2189) було істотно змінено принципи відносин,
що виникають у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг, зокрема
запроваджено нову термінологію та класифікацію комунальних послуг, внесено зміни в
організацію надання комунальних послуг. У зв’язку з цим НКРЕКП було вдосконалено
нормативно-правову базу, якою регулюються питання формування та встановлення НКРЕКП
тарифів, зокрема на теплову енергію та відповідні комунальні послуги, що разом із
врегулюванням на законодавчому рівні (наприкінці 2019 року) питань щодо повноважень
НКРЕКП в умовах дії Закону 2189 надало змогу з початку 2020 року здійснити встановлення за
новою методологією економічно обґрунтованих тарифів на теплову енергію та відповідні
комунальні послуги ліцензіатам НКРЕКП.
За підсумками 2019 року відзначається значний позитивний вплив на сферу
централізованого водопостачання та водовідведення, обумовлений трьома головними
факторами: удосконаленням механізмів тарифоутворення через прийняття постанови НКРЕКП
від 14.03.2019 № 339 «Про внесення змін до Порядку формування тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення», реформуванням ринку електроенергії та реалізацією
енергозберігаючих заходів інвестиційних програм. Завдяки цьому знизилась енергомісткість та
підвищилась енергоефективність виробництва підприємств, покращився стан їх розрахунків за
спожиті енергоресурси. Так, станом на 31.12.2019 більше половини ліцензіатів (26 з 51)
скоротили свою заборгованість перед енергопостачальниками порівняно з початком 2019 року
загалом на 330,1 млн грн. Енергоефективність виробництва підвищили 36 підприємств
водопостачання, завдяки чому зменшили споживання електроенергії сумарно на 67,0 млн кВт
або на 6 %, та 31 підприємство водовідведення – на 15,5 млн кВт або на 3 %. Покращенню
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фінансового стану та підвищенню платоспроможності підприємств водопостачання та
водовідведення сприяло також зростання рівня оплати споживачами отриманих послуг
водоканалів: з 90 % у 2018 році до 94 % у 2019 році.
Ліцензування та ліцензійний контроль
У 2019 році НКРЕКП відповідно до
покладених на неї завдань продовжувала
здійснювати ліцензування господарської
Сфера регулювання
Кількість діючих
діяльності у сферах електроенергетики,
ліцензій станом
теплопостачання,
централізованого
на 01.01.2020
Сфера електроенергетики
1 562 водопостачання та водовідведення, у
Нафтогазовий комплекс
комплексі,
а
також
679 нафтогазовому
Сфера теплопостачання
171 господарської діяльності з перероблення та
Централізоване водопостачання
побутових
відходів
(до
56 захоронення
та водовідведення
01.05.2019).
Усього
2 468
Станом на 01 січня 2020 року кількість
діючих ліцензій НКРЕКП становила 2 468, що на 35 % більше ніж на 01 січня 2019 року. Розподіл
ліцензіатів за сферами регулювання наведено в табл. 1.1.2.
Контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах електроенергетики,
теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, на ринках природного
газу, нафти та нафтопродуктів здійснюється Регулятором у напрямах дотримання ліцензіатами
законодавства та ліцензійних умов, зокрема в частині дотримання встановлених цін та тарифів,
порядку закупівлі товарів, робіт та послуг на тендерних умовах, виконання інвестиційних
програм, надання відповідної звітності тощо.
Контроль здійснюється шляхом проведення планових і позапланових виїзних перевірок,
аналізу наданої звітності. У 2019 році НКРЕКП здійснила 500 (у 2018 році – 251) перевірок щодо
дотримання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (342 планові та 158 позапланових).
За результатами розгляду виявлених під час проведення перевірок порушень ліцензійних
умов застосовано до ліцензіатів-порушників санкції у вигляді штрафів на загальну суму
129,3445 млн грн, у тому числі:
в електроенергетичному комплексі — 38,76 млн грн;
на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів — 85,476 млн грн;
у сфері теплопостачання — 2,4055 млн грн;
у сфері централізованого водопостачання та водовідведення — 2,618 млн грн;
у сфері поводження з побутовими відходами — 0,085 млн грн (рис. 1.1.2).
Таблиця 1.1.2. Розподіл ліцензіатів за сферами
регулювання

Рис. 1.1.2. Динаміка сум накладених штрафних санкцій, тис. грн

У 2019 році найбільш значущими подіями для НКРЕКП у частині державного контролю
були:
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внесення змін до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», виключення НКРЕКП зі сфери
поширення дії законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності», «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
вступ в дію окремих положень Закону України від 09 листопада 2017 року № 2189-VIII
«Про житлово-комунальні послуги», якими, зокрема, внесено зміни до пункту першого
частини першої Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»,
у зв’язку з чим у НКРЕКП з 01 травня 2019 року відсутні повноваження щодо державного
регулювання сфери перероблення та захоронення побутових відходів;
здійснення планових та позапланових заходів державного контролю, зокрема
позапланових перевірок операторів ГРМ щодо здійснення ними донарахувань побутовим
споживачам додаткових обсягів природного газу;
розроблення та прийняття постанови від 28 лютого 2019 року № 282 «Про затвердження
форм звітності НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх
заповнення» та змін до неї;
розроблення проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП
«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»;
розроблення проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП
«Про затвердження Порядку проведення розслідування щодо функціонування ринків
електричної енергії та природного газу в Україні».

Забезпечення відкритої та прозорої діяльності НКРЕКП
З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності НКРЕКП основною формою
роботи Комісії є засідання у формі відкритих слухань, які проводились щотижнево із залученням
усіх заінтересованих сторін, ЗМІ та громадськості. Здійснювалась онлайн-трансляція засідань
Комісії через вебсайт та YouТube та зберігався вільний доступ до архіву їх записів.
Важливе значення для забезпечення відкритості діяльності Регулятора має власний
офіційний вебсайт НКРЕКП у мережі Інтернет (www.nerc.gov.ua), на якому систематично та
оперативно розміщувалися новини, інформація про діяльність Комісії, порядки денні та
протоколи засідань, проєкти, що мають ознаки регуляторних актів, із зауваженнями і
пропозиціями та проєкти інших рішень, що підлягають відкритому обговоренню,
оприлюднювались усі рішення Комісії та обґрунтування до них тощо. Також розміщувалися на
вебсайті акти про результати перевірок ліцензіатів Комісії разом із поясненнями та
обґрунтуваннями та відеозаписи засідань Комісії.
На вебсайті Регулятора функціонують зручні онлайн-сервіси, а саме:
 Календар засідань – вибравши дату проведення засідань Комісії, можна отримати повну
інформацію щодо порядку денного, матеріалів до засідання, протоколу засідання,
відеозапису та прийнятих рішень;
 Реєстрація онлайн – сервіс реєструє учасників відкритого засідання Комісії через вебсайт;
 Пошук листів – сервіс пошуку вхідних реквізитів, відповідального підрозділу та терміну
опрацювання запитів, скарг і листів споживачів;
 Новини НКРЕКП на вашій пошті – сервіс дає можливість отримувати актуальні новини на
електронну пошту з офіційного вебсайту;
 Калькулятори приєднання до електричних та газових мереж – дають можливість отримати
відповіді на такі запитання:
o скільки буде коштувати послуга з приєднання?
o у які терміни відбудеться підключення?
o хто є виконавцем послуг?
o яка відповідальність виконавця за невчасне надання послуг?
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НКРЕКП продовжувала
політику
інформування
та
взаємодії
зі
споживачами
енергоресурсів (рис. 1.1.3). На
вебсайті
розміщувалась
інформація
про
середнє
споживання природного газу та
електроенергії
побутовими
споживачами у 2018 році по
областях
(українською
та
англійською мовами).
З метою підвищення
рівня інформування споживачів
Рис. 1.1.3. Інформація на вебсайті НКРЕКП про середнє споживання
електричної
енергії
та
природного газу та електроенергії побутовими споживачами у 2018 році
природного газу на вебсайті
по областях
НКРЕКП було вдосконалено
Google-карту
Центрів
обслуговування
споживачів
електророзподільних компаній
та
постачальників
універсальних
послуг,
газорозподільних компаній і
постачальників природного газу
(кількість
переглядів
користувачами складає 5,3 тис.
разів) (рис. 1.1.4).
НКРЕКП
спільно
з
аналітичним
центром
DiXi
Group розробили інтерактивний
інструмент
–
Перелік
електропостачальників,
які
здійснюють
діяльність
на
території
операторів
систем
Рис. 1.1.4. Google-карта Центрів обслуговування споживачів
електророзподільних компаній та постачальників універсальних послуг,
розподілу (ОСР) (рис. 1.1.5).
газорозподільних компаній і постачальників природного газу
Перелік
створено
відповідно
до
наданих
законодавством
України
Регулятору повноважень з
метою
забезпечення
ефективної реалізації прав
споживачів
на
ринку
електричної
енергії,
формування
прозорого
інформаційного
середовища
для
учасників
ринку,
систематизації
інформації
ліцензіатів, яку на вимогу
Рис. 1.1.5. Інформація на вебсайті про Перелік електропостачальників, Регулятора та на виконання
Закону та Правил роздрібного
які здійснюють діяльність на території операторів систем розподілу
ринку
електричної
енергії
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оператори системи та електропостачальник зобов’язані розміщати на своїх вебсайтах, і
спрощення доступу споживачів до такої інформації.
Цей Перелік надає можливість споживачам оперативно знайти по кожній області
постачальників, які приєднані до договорів про розподіл з відповідними операторами систем, із
посиланням на їх офіційні вебсайти.
У звітному році запущено
мобільний додаток «Енергетика
Онлайн» на основі даних,
розпорядником яких є НКРЕКП,
у рамках проєкту USAID
«Ініціатива з протидії корупції та
підвищення
фіскальної
прозорості в енергетичному
секторі в Україні» (рис. 1.1.6).
Мобільний
додаток
спрощує доступ до інформації у
сфері енергетики з метою
підвищення
прозорості
функціонування енергетичного
Рис. 1.1.6. Мобільний додаток «Енергетика Онлайн»
сектору України та надає
можливість споживачам:
 отримати актуальну інформацію про діючі тарифи та порівняти їх з ціновими
пропозиціями, які діють у сусідніх областях;
 перевірити рахунок за послуги електро- та газопостачання, подати скаргу до компанії –
постачальника послуг;
 знайти відповіді на актуальні запитання щодо надання субсидії, термінів оплати рахунків
за послуги, погашення заборгованості, енергозбереження тощо;
 подати заяву на компенсацію за неякісно надані послуги у сферах електро- та
газопостачання;
 оцінити роботу центрів обслуговування операторів мереж та постачальників газу і
електроенергії;
 повідомити про зловживання енергокомпаніями щодо порушень з боку їх посадових осіб
та персоналу;
 контролювати розробку та виконання інвестиційних програм і надавати пропозиції щодо
їх покращення;
 зареєструватися для участі у громадських обговореннях у сфері енергетики.
Комісія провадила активну роботу щодо взаємодії з національними та регіональними
редакціями та журналістами профільних і ділових видань, інформаційних агентств, телеканалів
та радіостанцій. Постійно оновлювалася база контактів, за результатами якої Комісія у 2019 році
взаємодіяла з близько 900 представниками ЗМІ.
Керівництвом Комісії проводилися прес-конференції, брифінги, надавалися коментарі та
інтерв’ю представникам ЗМІ (рис. 1.1.7).
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Рис. 1.1.7. Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк надає коментар представникам ЗМІ

Також з метою оперативного інформування громадськості актуальні новини Комісії
оприлюднювались на сторінках НКРЕКП у соціальних мережах Facebook та Twitter (185 публікацій
у Facebook і 150 твітів).
На каналі НКРЕКП популярного відеохостингу YouTube розміщувалися відеоматеріали із
сюжетами про діяльність Комісії та коментарями керівництва щодо важливих питань. На сервісі
інтернет-ресурсу SlideShare розміщені 31 презентація та документи з різних тематик, які були
переглянуті користувачами 87 тис. разів (рис. 1.1.8).

Рис. 1.1.8. Інформаційні ресурси НКРЕКП

Рішення Комісії також оприлюднювались у друкованому засобі масової інформації –
«Інформаційний бюлетень НКРЕКП». Протягом року вийшло друком 12 номерів бюлетеня
загальним обсягом 4497 сторінок, де опубліковано всі постанови і розпорядження Комісії.
Водночас систематично поповнювалися всіма постановами, розпорядженнями, окремими

20

Рис. 1.1.9. Офіційне опублікування постанов НКРЕКП у газеті «Урядовий
кур’єр»

наказами і листами НКРЕКП
Юридична
інформаційнопошукова система Верховної
Ради
України
«Законодавство» та Система
інформаційно-правового
забезпечення «ЛІГА:Закон».
273
постанови
Регулятора, що мають ознаки
регуляторних актів, а також
рішення
з
питань
встановлення тарифів на
товари (послуги) суб’єктів
природних монополій, цін
(тарифів) для населення
опубліковано в офіційному
друкованому виданні – газеті
«Урядовий
кур’єр»
(рис. 1.1.9).

Участь громадськості в роботі НКРЕКП
При НКРЕКП діє консультативно-дорадчий орган – Громадська рада.
У зв’язку із закінченням строку повноважень Громадської ради були проведені Установчі
збори та обраний її новий склад, який був затверджений постановою НКРЕКП від 14.11.2019
№ 2311.
Протягом 2019 року відбулося сім засідань Громадської ради, в яких активну участь брали
фахівці НКРЕКП (рис. 1.1.10).
На офіційному вебсайті НКРЕКП функціонує рубрика «Громадська рада», де розміщується
інформація про її діяльність (установчі документи, склад ради, новини, протоколи засідань тощо).

Рис. 1.1.10. Установчі збори для формування нового складу Громадської ради при НКРЕКП
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Забезпечення ефективного представництва інтересів НКРЕКП у судах України
Протягом 2019 року НКРЕКП
брала участь у 5967 судових справах,
провадження у яких триває починаючи
з вересня 2014 року (додаток 1.1.1,
рис. 1.1.11).
Кількість
судових
справ,
предметом розгляду в яких є рішення
НКРЕКП, прямо залежить від активних
дій НКРЕКП щодо реформування ринку
електричної енергії та природного газу,
пов’язаних з імплементацією Третього
енергетичного пакета ЄС та виконанням
Рис. 1.1.11. Судові справи, які перебували в роботі НКРЕКП
законів України «Про ринок природного
упродовж 2019 року
газу» та «Про ринок електричної
енергії». Тому політична і суспільна реакція на деякі рішення НКРЕКП щодо оскарження рішень
НКРЕКП у судах України, яка спостерігалась у 2019 році, є цілком природною.
При цьому кількість судових справ, де НКРЕКП залучено в якості третьої особи, яка не
заявляє самостійних вимог на предмет спору, залежить від позиції суду стосовно необхідності
забезпечення прав НКРЕКП при розгляді справ, що стосуються правовідносин у сфері енергетики
та комунальних послуг, та в більшості випадків обґрунтовується необхідністю надання
Регулятором до судів України компетентних роз’яснень чинного законодавства у сферах
енергетики та комунальних послуг у конкретних випадках, що є предметом судового розгляду.
Варто зазначити, що на користь НКРЕКП прийнято 100 % судових рішень, що набрали
законної сили у 2019 році, по справах, провадження у яких відкрито у 2019 році та предметом
оскарження в яких є рішення НКРЕКП, що мають ознаки регуляторних актів, а також нормативноправових актів НКРЕКП.
Протягом 2019 року судовою практикою підтверджено:
правомірність та законність дій НКРЕКП при затвердженні оптової ринкової ціни
електричної енергії на 2017 та 2018 роки;
законність та обґрунтованість тарифу на послуги з централізованого опалення та послуги
з централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню суб’єктами
господарювання, які є виконавцями цих послуг (постанова Великої Палати Верховного Суду, яка
не підлягає оскарженню);
законність та обґрунтованість тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування
та постачання для потреб населення ПАТ «Київенерго» (постанова Верховного Суду, яка не
підлягає оскарженню);
відмежовано поняття «санкція» від заходів державного регулювання у вигляді вилучення
коштів з тарифу (постанови Верховного Суду, які не підлягають оскарженню);
право НКРЕКП на звернення до суду з вимогою про стягнення несплачених ліцензіатами
сум внесків на регулювання (постанова Верховного Суду, яка не підлягає оскарженню);
правомірність постанови НКРЕКП від 26.02.2015 № 220 «Про встановлення тарифів на
електроенергію, що відпускається населенню» (остаточне рішення, прийняте Великою Палатою
Верховного Суду);
правомірність постанови НКРЕКП від 11.08.2016 № 1418 «Про затвердження Змін до
деяких постанов НКРЕКП» в частині абзацу першого пункту 4 глави 4 розділу ХІ та підпункту 1
пункту 4 глави 4 розділу ХІ Змін до Кодексу газорозподільних систем;

7

Кількість справ, у яких НКРЕКП забезпечувалось представництво інтересів та правової позиції НКРЕКП у 2019 році (у тому числі справи,
провадження у яких відкрито починаючи з вересня 2014 року).
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правомірність постанови НКРЕКП від 22.02.2018 № 221 «Про затвердження Змін до
Методичних рекомендацій щодо визначення сум необґрунтованого недовиконання
інвестиційних програм, програм ремонтів енергопостачальних компаній та надлишково
отриманого або недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності»;
правомірність постанови НКРЕ від 07.03.2013 № 228 «Про затвердження Типового
договору на експлуатацію складових Єдиної газотранспортної системи України (між власниками
та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)» (остаточне рішення, прийняте
Верховним Судом);
правомірність постанови НКРЕКП від 27.12.2017 № 1437 «Про затвердження Змін до
деяких постанов НКРЕКП щодо впровадження добового балансування на ринку природного газу
та процедури розробки, подання і затвердження Плану розвитку газотранспортної системи на
наступні 10 років»;
правомірність постанови НКРЕКП від 28.04.2017 № 615 «Про затвердження Змін до
постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493»;
підтверджено відсутність бездіяльності НКРЕКП зі встановлення тарифів на послуги
розподілу природного газу, чим недопущено безпідставного включення до структури тарифу
суми компенсації в розмірі 1,04 млрд
грн (постанова Верховного Суду, яка не
підлягає оскарженню);
підтверджено
відсутність
бездіяльності НКРЕКП зі встановлення
тарифів
на
послуги
розподілу
природного газу, чим недопущено
стягнення з державного бюджету
майнової шкоди в розмірі 243,5 млн грн
(постанова апеляційного суду, яка
Рис. 1.1.12. Співвідношення рішень судів, що набрали законної набрала законної сили).
сили у 2019 році, у судових справах, у яких НКРЕКП виступає у
При цьому за результатами
якості позивача чи відповідача
діяльності НКРЕКП щодо захисту прав та
інтересів НКРЕКП в судах України у 2019
році прийнято 151 судове рішення8, що
набрало законної сили, відповідно до
положень процесуальних кодексів
України, серед яких 97 рішень судів на
користь НКРЕКП, а 54 – на користь іншої
сторони у справі (рис. 1.1.12).
Протягом 2019 року НКРЕКП
подано 61 позов з метою захисту своїх
законних прав та інтересів, що на 71 %
більше ніж подано у 2018 році та на 82 %
Рис. 1.1.13. Кількість поданих позовів
більше ніж подано у 2017 році
(рис. 1.1.13).

8

Довідково. Положеннями статті 1291 Конституції України установлено, що судове рішення є обов'язковим до виконання.
При цьому обов’язковим до виконання є судове рішення, яке набрало законної сили.
Разом з тим рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну
скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної ск арги, відмови у
відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду
(стаття 255 Кодексу адміністративного судочинства України, стаття 241 Господарського процесуального кодексу України та стаття 273 Цивільного
процесуального кодексу України).
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2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
Загальна інформація
У сфері електроенергетики НКРЕКП здійснює регулювання діяльності суб’єктів природних
монополій (передача та розподіл електричної енергії) та частково суб’єктів, що провадять
діяльність на суміжних ринках (виробництво та постачання електричної енергії), зокрема шляхом
проведення цінової і тарифної політики, встановлення тарифів на послуги з передачі, розподілу
та постачання електричної енергії, моніторингу та регулювання якості послуг; забезпечує захист
прав споживачів електричної енергії, у тому числі шляхом розгляду звернень споживачів,
врегулювання спорів та надання роз’яснень з питань застосування нормативно-правових актів
НКРЕКП; здійснює моніторинг функціонування ринку електричної енергії, сприяє розвитку
конкуренції та забезпечує ефективне функціонування ринку електричної енергії.

2.1.1. Загальний опис електроенергетичного сектору
Ключові показники електроенергетичного сектору України за 2019 рік наведено в
табл. 2.1.1.
Таблиця 2.1.1. Основні показники електроенергетичного сектору за 2019 рік

Виробництво:
встановлена потужність*

Виробництво: обсяги
відпуску*

Передача: довжина мереж*

ГК ТЕС
АЕС
ГЕС
ГАЕС
ТЕЦ
ВЕС
СЕС
Станції на
біопаливі/біогазі

ГК ТЕС
АЕС
ГЕС
ГАЕС
ТЕЦ
ВЕС
СЕС
Станції на
біопаливі/біогазі
800 кВ
750 кВ
500 – 400 кВ
330 кВ
220 кВ
110 – 150 кВ
35 кВ
КЛ 110 – 0,4 кВ

МВт
21 842
13 835
4 776
1 474
6 097
1 170
4 925
170

%
40,2
25,5
8,8
2,7
11,2
2,2
9,1
0,3

млн
кВт·год
40 512
83 003
6 181
1 332
12 600
2 022
2 932
410

%
27,2
55,7
4,1
0,9
8,5
1,4
2,0
0,3

км
84,01
4 403,17
566,89
12 593,28
2 009,65
486,42
77,73
3 780,65

%
0,35
18,35
2,36
52,47
8,37
2,03
0,32
15,75
24

Передача: кількість
підстанцій*

750 кВ
500 – 400 кВ
330 кВ
220 кВ
110 кВ

Передача: витрати в мережах

Розподіл: довжина мереж,
км*

Розподіл: кількість
підстанцій*

ПЛ 110 (150) кВ
ПЛ 35 кВ
ПЛ 6 (10) кВ
ПЛ 0,4 кВ
КЛ 110 (150) – 35 кВ
КЛ 6 (10) кВ
КЛ 0,4 кВ
110 (150) кВ
35 кВ
ТП, РП 6 (10) кВ

Розподіл: витрати в мережах
Споживання: кількість
споживачів*

Споживання: обсяги

Непобутові
Побутові

Непобутові
Побутові

шт.
8
1
78
14
2
млн
кВт·год
3 547
км
35 463
61 317
268 722
386 674
635
41 522
29 826
шт.
1 473
6 677
199 891
млн
кВт·год
12 887
абонентів
529 893
17 063 550
млн
кВт·год
84 884
34 980

потужність, МВА
17 737
1 198
41 826,9
4 236,8
80
% від відпуску в
мережу
2,33

% від відпуску в
мережу
10,35

%
70,8
29,2

*без Кримської ЕЕС та неконтрольованої території Донбаської ЕЕС

Схему об’єднаної енергетичної системи України у 2019 році 9 наведено на рис. 2.1.1.

9

Джерело: ПрАТ «НЕК «Укренерго».
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Рис. 2.1.1. Схема об‘єднаної енергетичної системи України
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Ключові виклики галузі
В електроенергетичній галузі накопичено багато проблем, які стримують її розвиток та
потребують нагального розв’язання. За відсутності успішних кроків на шляху їх вирішення в
попередній період та з переходом у 2019 році до нової моделі ринку електричної енергії окремі
проблеми галузі набули ще більшої гостроти.
Технічний стан інфраструктури галузі наближається до критичного через високий ступінь
зношеності обладнання, застарілість технологій, відсутність достатнього рівня інвестицій.
На більшості електричних станцій проєктний ресурс обладнання вже вичерпано і воно
експлуатується понад парковий термін експлуатації. Так, наприклад, із 75 енергоблоків генеруючих
компаній теплових електростанцій 68 енергоблоків (16 962 МВт або 78,6 %) експлуатується понад
парковий термін експлуатації, 2 енергоблоки (600 МВт або 2,8 %) експлуатується понад
граничний термін експлуатації і 5 енергоблоків (4 000 МВт або 18,6 %) експлуатується понад
проєктний термін експлуатації. Технічний стан енергоблоків генеруючих компаній теплових
електростанцій за ресурсом роботи станом на 01.01.2020 представлено в додатку 2.1.1.
Існуюча структура генеруючих потужностей ОЕС України характеризується надлишком
базових потужностей і дефіцитом маневрених потужностей. В умовах стрімкого нарощування
потужностей непрограмованих ВДЕ в ОЕС України та переходу до принципу самодиспетчеризації
на ринку електричної енергії забезпечення гнучкості енергосистеми та достатнього рівня резервів
регулюючих потужностей набуває критичного значення.
Відсутність потужних міждержавних зв’язків обмежує можливості енергосистеми України
щодо диверсифікації джерел постачання електроенергії в періоди недостатності внутрішнього
виробництва для забезпечення безперебійного постачання електричної енергії споживачам.
Підходи, що застосовуються наразі в секторі до ринків, які перебувають у стані природної
монополії, та суміжних ринків, не відповідають вимогам сьогодення та не створюють необхідних
стимулів для інвестування в оновлення обладнання та розвиток галузі. Так, на ринку електричної
енергії зберігається значний рівень перехресного субсидіювання, особливо побутових
споживачів, викривлена система ціноутворення на оптовому ринку (навіть із початком дії нового
ринку електричної енергії), що спричинено низькою конкуренцією на організованих сегментах
ринку, неповним функціонуванням ринку допоміжних послуг та покладенням спеціальних
обов’язків10 на виробників державної форми власності.
Одним із проблемних залишається питання неповної оплати за куплену електричну
енергію та послуги, що надаються на ринку електричної енергії, зі сторони споживачів
електричної енергії, що призводить до накопичення заборгованості та, як наслідок, фінансової
нестабільності учасників ринку електричної енергії. Основними боржниками в новій моделі
ринку електричної енергії стали постачальник останньої надії, оператори систем розподілу (що
розподіляють електричну енергію вугільним шахтам) та КП «Компанія «Вода Донбасу».
Поряд із проблемами попередніх років гостріше постають нові виклики, обумовлені,
зокрема, зобов’язаннями України щодо імплементації законодавства ЄС у рамках Енергетичного
Співтовариства: виконання екологічних вимог зі скорочення об’єктами теплової генерації викидів
забруднюючих речовин та парникових газів, безпечного захоронення відпрацьованого ядерного
палива та формування необхідних фондів для майбутнього виведення з експлуатації об’єктів
атомної енергетики, вчасна та належна реалізація планів з підготовки до синхронізації з
енергетичним об’єднанням ENTSO-E, повноцінне та ефективне впровадження нової моделі ринку
електричної енергії. Очікуване найближчим часом включення 4 пакета енергетичного
законодавства ЄС – Пакета чистої енергетики (Clean Energy Package) – до acquis communautaire
Енергетичного Співтовариства вимагатиме від енергетичного сектору України ще більш
кардинальних змін у напрямах розвитку «чистої» енергетики та енергоефективності.
10

Відповідно до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальн осуспільних
інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483 .
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2.1.2. Основні зміни за рік
У 2019 році розпочалась структурна трансформація ринку електричної енергії України
відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) згідно з принципами
та засадами організації ринків електроенергії країн ЄС, адаптованих для Договірних Сторін
Енергетичного Співтовариства. З 01.01.2019 роздрібний ринок електричної енергії функціонує
згідно з новими правилами та механізмами роботи, а з 01.07.2019 відбулось відкриття оптової
частини ринку електричної енергії (ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок,
балансуючий ринок та ринок допоміжних послуг).
Основними структурними змінами, які відбулись на роздрібному сегменті ринку
електричної енергії з 01.01.2019, стали:
 функціональне та юридичне розділення обленерго на два окремі суб’єкти
господарювання – операторів систем розподілу (які здійснюють лише розподіл
електричної енергії) та електропостачальників (які займаються лише постачанням
електричної енергії);
 покладення на окремих електропостачальників додаткових функцій для забезпечення
загальносуспільного інтересу та безперервного і надійного електропостачання (виконання
функцій постачальників універсальних послуг та постачальника «останньої надії»).
У частині засад роботи на роздрібному сегменті ринку електричної енергії з 01.01.2019
основними змінами були:
 здійснення діяльності операторів систем розподілу та електропостачальників за новими
правилами роздрібного ринку електричної енергії;
 надання послуг комерційного обліку постачальниками послуг комерційного обліку,
функції яких тимчасово виконують оператори систем розподілу;
 вільний вибір та зміна електропостачальників споживачами;
 рівноправний (недискримінаційній) доступ електропостачальників до систем розподілу;
 закупівля технологічних втрат операторами систем розподілу;
 посилення механізмів забезпечення прав споживачів на якісні послуги
електропостачання.
Основними структурними змінами в оптовому сегменті ринку електричної енергії, які
відбулись у зв’язку з реформою ринку електричної енергії, стали:
 перехід від моделі «єдиного покупця» до моделі двосторонніх договорів та балансуючого
ринку, поява нових сегментів ринку (ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок,
балансуючий ринок, ринок допоміжних послуг, двосторонні договори) та лібералізація
відносин на них;
 поява нових суб’єктів господарювання або наділення існуючих новими функціями,
зокрема: ДП «Оператор ринку» (забезпечення організації купівлі-продажу електричної
енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку), ДП «Гарантований
покупець» (гарантування купівлі всієї електричної енергії, виробленої на об’єктах
електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, за «зеленим»
тарифом), ПрАТ «НЕК «Укренерго» (функції оператора балансуючого ринку та оператора
ринку допоміжних послуг);
 поява нового виду діяльності на ринку – трейдерська діяльність (перепродаж електричної
енергії);
 реалізація учасниками ринку покладених на них спеціальних обов’язків для забезпечення
загальносуспільного інтересу, зокрема спеціальних обов’язків із забезпечення доступності
електричної енергії для населення (постанова Кабінету Міністрів України від 05 червня
2019 року № 483).
З метою запуску нової моделі ринку НКРЕКП проводилась системна нормативна та
організаційно-технічна робота, а саме: прийнято/удосконалено нормативно-правові акти, що
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регулюють функціонування ринку електричної енергії, видано нові ліцензії учасникам ринку,
проведено масштабну інформаційно-роз’яснювальну роботу. У частині нормативного
регулювання до запуску нової моделі ринку електричної енергії, зокрема, було прийнято такі
постанови НКРЕКП:
 від 18.01.2019 № 32 «Про надання попередньої згоди на закінчення строку дії Договору
між членами Оптового ринку електричної енергії України»;
 від 05.02.2019 № 156 «Про затвердження Порядку врегулювання спорів, що виникають
між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та
комунальних послуг»;
 від 28.02.2019 № 282 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП для учасників ринку
електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення»;
 від 29.03.2018 № 450 «Про затвердження форм звітності з моніторингу для учасників
ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення»;
 від 22.04.2019 № 586 «Про затвердження Порядку формування тарифу на послуги з
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління»;
 від 22.04.2019 № 585 «Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифу на
послуги з передачі електричної енергії»;
 від 26.04.2019 № 635 «Про затвердження Методики формування цін на допоміжні
послуги»;
 від 26.04.2019 № 641 «Про затвердження нормативно-правових актів, що регулюють
діяльність гарантованого покупця та купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом»;
 від 26.04.2019 № 642 «Про затвердження Порядку опублікування інформації про частку
кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив
на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії»;
 від 31.05.2019 № 879 «Про затвердження Змін до Правил ринку та Змін до Правил ринку
«на добу наперед» та внутрішньодобового ринку»;
 від 21.06.2019 № 1120 «Про затвердження Змін до Кодексу системи передачі,
затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309»;
 від 09.07.2019 № 1381 «Про затвердження Методики розрахунку плати за послуги
комерційного обліку електричної енергії, що надаються оператором системи розподілу на
території здійснення його ліцензованої діяльності».
Крім того, з метою полегшення переходу до нової моделі ринку електричної енергії та
недопущення неконтрольованого зростання цін для споживачів на першому етапі роботи нової
моделі ринку НКРЕКП 24 червня 2019 року прийнято постанови «Про внесення змін до постанови
НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307» та «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 14
березня 2018 року № 308», якими передбачено, зокрема, встановлення НКРЕКП цінових
обмежень на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку.
Вагомим фактором впливу на функціонування нової моделі ринку у 2019 році стало
прийняття Урядом рішення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку
електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування
ринку електричної енергії (Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку
електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування
ринку електричної енергії, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня
2019 року № 483) (далі – Положення). Метою зазначеного рішення було збереження цін (тарифів)
на електричну енергію для побутових споживачів на рівні, визначеному постановою НКРЕКП від
26 лютого 2015 року № 220 «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається
населенню» під час запровадження нової моделі ринку електричної енергії. Відповідно до
Положення частина електричної енергії, вироблена державними компаніями, була вилучена з
конкурентних торгів на всіх сегментах ринку (двосторонні договори, ринок «на добу наперед»,
внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок) та спрямовувалась через електронний
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майданчик (Товарна біржа «Українська енергетична біржа») і ДП «Гарантований покупець» для
задоволення потреб побутових споживачів та мережевих операторів (рис. 2.1.2).

Рис. 2.1.2. Функціонування нової моделі ринку електричної енергії з урахуванням постанови Кабінету
Міністрів України від 05 червня 2019 року № 483 (зі змінами)

Ці заходи з тимчасового врегулювання питання забезпечення доступності електричної
енергії для побутових споживачів суттєво обмежили конкуренцію на ринку електричної енергії та
разом з іншими чинниками не дозволили повною мірою реалізувати функціонування нової
моделі ринку електричної енергії відповідно до принципів та засад, закладених Законом.

Регулювання суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики
2.2.1. Відокремлення операторів
Оператор системи передачі (ОСП) та оператори систем розподілу (ОСР) є важливими
інфраструктурними учасниками ринку електричної енергії, оскільки забезпечують передачу та
розподіл електричної енергії кінцевим споживачам. Їхня незалежність, яка забезпечується,
зокрема, правилами відокремлення, має суттєвий вплив на наявність та рівень конкуренції на
ринку електричної енергії. Законом визначені правила відокремлення та незалежності для
мережевих компаній (як для ОСП, так і для ОСР), які передбачають забезпечення юридичного та
функціонального відокремлення вертикально інтегрованих суб’єктів господарювання 11.
11

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» вертикально інтегрований суб’єкт господарювання – юридична особа
незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи
фізичною особою, що провадить діяльність з передачі та/або розподілу електричної енергії і щонайменше одну з функцій з виробн ицтва або
постачання електричної енергії, або група таких осіб, пов’язаних між собою безпосередньо чи опосередковано відносинами контролю, що
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Відокремлення оператора системи передачі
Згідно із Законом ОСП має бути суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на
провадження діяльності з передачі електричної енергії. При цьому ліцензія на провадження
діяльності з передачі електричної енергії видається після прийняття остаточного рішення про
сертифікацію оператора системи передачі.
Законом визначено, що рішення про сертифікацію приймається Регулятором у два етапи:
1) попереднє рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації; 2) остаточне рішення про
сертифікацію або про відмову у сертифікації, яке враховує або не враховує висновок Секретаріату
Енергетичного Співтовариства щодо попереднього рішення про сертифікацію або про відмову у
сертифікації. Порядок здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії
затверджено постановою НКРЕКП від 10 серпня 2017 року № 1016 (далі – Порядок сертифікації).
14 серпня 2019 року ПрАТ «НЕК «Укренерго» (правонаступник ДП «НЕК «Укренерго»)
подано до НКРЕКП запит на здійснення сертифікації оператора системи передачі. Відповідно до
Порядку сертифікації Регулятор (НКРЕКП) приймає рішення про сертифікацію (або про відмову у
сертифікації) ОСП на підставі результатів перевірки відповідності Подавача запиту вимогам про
відокремлення і незалежність ОСП, передбаченим Законом, та критеріям, визначеним Порядком
сертифікації. Зокрема відповідно до Закону ОСП має бути юридична особа, яка не є складовою
частиною вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та яка здійснює господарську
діяльність, що не залежить від діяльності з виробництва, розподілу, постачання електричної
енергії та трейдерської діяльності. Крім того, ОСП може бути виключно власник системи передачі.
За результатами розгляду запиту на сертифікацію Регулятором 07 жовтня 2019 року було
прийнято попереднє рішення про сертифікацію ПрАТ «НЕК «Укренерго», затверджене
постановою НКРЕКП від 07.10.2019 № 2094. Зазначеним рішенням було встановлено, що
прийняття остаточного рішення про сертифікацію ПрАТ «НЕК «Укренерго» можливе лише після
виконання необхідних заходів: внесення змін до статуту ПрАТ «НЕК «Укренерго» та до частини
третьої статті 32 Закону щодо закріплення за оператором системи передачі статусу власника
системи передачі на правах господарського відання.
Згідно з Законом та Порядком сертифікації Секретаріат Енергетичного Співтовариства
протягом чотирьох місяців з дати прийняття рішення НКРЕКП готує свій висновок щодо
попереднього рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації на предмет відповідності
прийнятого рішення, а також відповідності ОСП вимогам Третього енергетичного пакета ЄС. До
кінця 2019 року висновок Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо попереднього рішення
про сертифікацію, затвердженого постановою НКРЕКП від 07.10.2019 № 2094, не надходив.
Відокремлення операторів систем розподілу
На виконання вимог Закону у 2018 році відбулося юридичне відокремлення діяльності з
розподілу електричної енергії від інших видів діяльності вертикально інтегрованих суб’єктів
господарювання (далі – ВІСГ), у результаті якого, зокрема, створено 25 електропостачальників,
які протягом двох років (до 31.12.2020) виконуватимуть функцію постачальника універсальних
послуг на закріпленій території.
З 01.01.2019 3312 суб’єкти господарювання, що здійснювали діяльність на підставі ліцензій
на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим
тарифом, розпочали провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії на
підставі нових ліцензій відповідно до нових Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з розподілу електричної енергії13.
провадять діяльність з передачі та/або розподілу електричної енергії і щонайменше одну з функцій з виробництва або постачання електричної
енергії.
12
ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» відповідно до постанови НКРЕКП від 30.11.2018 № 1587 зобов’язано на період до завершення
антитерористичної операції провадити діяльність з розподілу електричної енергії на підставі існуючої ліцензії на право провадження
господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, виданої відповідно до постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики України від 05 грудня 2001 року № 1187.
13 Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470.
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Статтею 48 Закону визначено, що ОСР, який входить до складу ВІСГ, зобов’язаний
розробити та впровадити програму відповідності, а також призначити за погодженням з
Регулятором уповноважену особу з питань відповідності (далі – Уповноважений).
Станом на 01.01.2019 31 з 33 ОСР входив до складу ВІСГ. Більшість ОСР входили до складу
ВІСГ з електропостачальниками, створеними в результаті здійснення заходів з відокремлення.
Окремі ОСР входили до ВІСГ, до складу яких, крім електропостачальників, також входили
виробники електричної енергії – група компаній енергетичного холдингу ДТЕК,
АТ «Полтаваобленерго» (ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»).
Відповідно до положень Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення
програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження
уповноваженої особи з питань відповідності14 (далі – Порядок) ОСР15, які входять до складу ВІСГ,
починаючи з 01.01.2019 здійснювали подання на погодження до НКРЕКП розроблених програм
відповідності та кандидатур на посаду Уповноваженого.
Рішення Регулятора про погодження програм відповідності ОСР та кандидатур на посаду
Уповноваженого приймалися за результатами розгляду програм відповідності, пропозицій щодо
кандидатур та після отримання всіх супровідних документів, даних та інформації, передбачених
главою 3 Порядку. Строк прийняття рішення про погодження або про відмову у погодженні
програм відповідності та кандидатур на посаду Уповноваженого збільшувався на строк
підготовки документів та інформації Оператором (до подання Регулятору).
У процесі розгляду та опрацювання поданих ОСР програм відповідності, супровідних
документів, даних та інформації Регулятором надавалися зауваження щодо необхідності
доопрацювання поданих ОСР програм відповідності та документів з метою приведення їх у
відповідність до вимог Закону та Порядку щодо незалежності та відокремлення ОСР.
Станом на 31.12.2019 НКРЕКП було погоджено програми відповідності 20 ОСР (табл. 2.2.1).
З порушенням строків подання до НКРЕКП були надані програми відповідності та супровідні
документи ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» та ДП «Регіональні електричні мережі».
Станом на 31.12.2019 програми відповідності цих двох ОСР перебували на розгляді Регулятора у
зв’язку з необхідністю їх доопрацювання, надання всіх необхідних документів, даних та
інформації для підтвердження вимог щодо незалежності та відокремлення ОСР.
У грудні 2019 року за поданням ПрАТ «Закарпаттяобленерго» НКРЕКП було прийнято
перше рішення про погодження змін до програми відповідності ПрАТ «Закарпаттяобленерго»,
зокрема у зв’язку зі змінами переліку осіб, які здійснюють контроль над ОСР, та місцезнаходжень
окремих структурних підрозділів ОСР.
Рішення Регулятора про погодження програм відповідності ОСР та змін до них
оприлюднюються разом з програмами відповідності на офіційному вебсайті Регулятора 16.
НКРЕКП було припинено розгляд поданих програм відповідності, супровідних документів,
даних та інформації, а також кандидатур на посаду уповноваженої особи з питань відповідності
щодо 9 ОСР на підставі наданої відповідними ОСР та перевіреної Регулятором інформації щодо
виходу цих ОСР зі складу ВІСГ шляхом відчуження (продажу) належної їм частки у статутному
капіталі відповідних електропостачальників.
2 із цих 9 ОСР, ПрАТ «Київобленерго» та АТ «Одесаобленерго», у квітні 2019 року знову
увійшли до складу ВІСГ. Відповідно до рішень Антимонопольного комітету України 17 ТОВ «ДТЕК
Нафтогаз», яке пов’язане відносинами контролю з іншими 5 ОСР, з низкою
електропостачальників, трейдерів та виробників енергетичного холдингу ДТЕК, надано дозволи
на придбання акцій ПрАТ «Київобленерго» та АТ «Одесаобленерго», що забезпечило
14

Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406.
У січні 2019 року ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» також було надано програму відповідності та супровідні документи до НКРЕКП. У процесі розгляду
встановлено, у тому числі з урахуванням наданих ОСР пояснень, що ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» не входить до складу ВІСГ, у зв’язку з цим розгляд поданої
програми відповідності було припинено.
16 https://www.nerc.gov.ua/?id=50451.
17 Рішення АМКУ від 25.04.2019 № 282-р «Про результати розгляду справи про концентрацію № 128-25/3-19-ЕК» та № 283-р «Про результати
розгляду справи про концентрацію 128-25/4-19-ЕК».
15
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перевищення 50 відсотків голосів у вищих органах управління відповідних товариств. У зв’язку з
цим ПрАТ «Київобленерго» та АТ «Одесаобленерго» як ОСР, що увійшли до складу ВІСГ, надали
на розгляд та погодження НКРЕКП нові програми відповідності та супровідні документи, а також
пропозиції щодо кандидатур Уповноважених.
Відповідно до глави 7 Порядку пропозиції щодо першої кандидатури особи на посаду
Уповноваженого та відповідна інформація і документи надаються Регулятору разом з першою
програмою відповідності. У більшості випадків (щодо 15 ОСР) рішення про погодження
кандидатур Уповноважених прийняті НКРЕКП одночасно з погодженням програм відповідності
відповідних ОСР. Затримки в погодженні кандидатур Уповноважених окремих ОСР виникали у
зв’язку із необхідністю повторного подання пропозицій ОСР щодо кандидатур Уповноважених
унаслідок їх невідповідності вимогам статті 48 Закону та/або у зв’язку з необхідністю, на вимогу
Регулятора, уточнення та доопрацювання документів, даних та інформації щодо кандидатури
Уповноваженого для приведення у відповідність до вимог Закону та Порядку.
Станом на 31.12.2019 НКРЕКП погоджено кандидатури Уповноважених 20 ОСР. Пропозиції
щодо першої кандидатури Уповноваженого ДП «Регіональні електричні мережі» надані до
НКРЕКП у грудні 2019 року, у зв’язку з цим станом на 31.12.2019 відповідні документи, дані та
інформація перебували на розгляді НКРЕКП. Протягом року Регулятору не були надані пропозиції
щодо кандидатури Уповноваженого ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», що є порушенням
вимог Порядку.
Згідно із завданнями та функціями, передбаченими Законом та Порядком, з відповідної
дати призначення Уповноваженими здійснювався моніторинг виконання програм відповідності
ОСР, надання Регулятору інформації щодо виконання програм відповідності, а також
інформування Регулятора у випадках, передбачених Порядком. Протягом періоду з дати
призначення та до кінця 2019 року Уповноваженими до НКРЕКП надавалися проміжні
(квартальні) звіти. Зокрема за ІІІ квартал 2019 року звіти надали Уповноважені 18 ОСР, за
ІV квартал 2019 року – Уповноважені 19 ОСР.
Відповідно до положень частини одинадцятої статті 47 Закону, у разі якщо ОСР має менше
100 тисяч приєднаних споживачів та його середньомісячний обсяг розподілу електричної енергії
не перевищує 20 млн кВт∙год, Регулятор має право прийняти рішення про звільнення такого ОСР
від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності.
У 2019 році відповідно до Порядку прийняття рішення про звільнення оператора системи
розподілу від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності 18 НКРЕКП прийняте
рішення про надання звільнення від виконання вимог статті 47 Закону одному ОСР, а саме
ПП «Гарант Енерго М»19. Рішення НКРЕКП прийняте на підставі заяви та документів ПП «Гарант
Енерго М», які на дату прийняття рішення підтверджували, що ПП «Гарант Енерго М» має менше
100 тисяч приєднаних споживачів (а саме 21 437) та його середньомісячний обсяг розподілу
електроенергії приєднаним споживачам не перевищуватиме 20 млн кВт∙год (прогнозний
середньомісячний обсяг розподілу на 2019 рік відповідно до історичних даних ТзОВ «ЕнергіяНовий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія Новояворівськ» становив 6,35641 млн кВт∙год).
Протягом року НКРЕКП надавала відповідні індивідуальні та загальні 20,21 роз’яснення та
рекомендації щодо дотримання вимог щодо незалежності та відокремлення ОСР, підготовки
Уповноваженими звітів про виконання програм відповідності.

18

Постанова НКРЕКП від 12.06.2018 № 372.
Постанова НКРЕКП від 15.02.2019 № 210.
20 https://www.nerc.gov.ua/index.php?news=9444.
21 https://www.nerc.gov.ua/index.php?news=9445.
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Таблиця 2.2.1. Розгляд та погодження програм відповідності ОСР та кандидатур Уповноважених у 2019 році
ОСР

31 ОСР, що входив до складу ВІСГ (станом на 01.01.2019)

ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»
ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»
АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»
ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС»
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»22
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»
ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ»
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»
ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»
АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»
ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М»
КП «МІСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»
ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»

Програма відповідності
Уповноважений
статус станом
статус станом
на 31.12.2019
на 31.12.2019
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
погоджено
подано
подано
подано
подано
подано
пропозицій не надано
припинено розгляд програми відповідності та
кандидатур на посаду уповноваженої особи з
питань відповідності

надано звільнення

2.2.2. Функціонування мереж
Надійність (безперервність) електропостачання, якість електроенергії
Сьогодні Регулятором23 визначено основні показники надійності (безперервності)
електропостачання для електророзподільних компаній: індекс середньої тривалості довгих
перерв в електропостачанні в системі (SAIDI), індекс середньої частоти довгих перерв в
електропостачанні в системі (SAIFI) та розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (ENS),
а також процедуру збору первинної інформації, її обробки та надання звітності до НКРЕКП з
метою моніторингу цих показників.
У 2019 році загальний показник SAIDI (з вини компаній) по Україні знизився на 1,9 %. У той
же час порівняно з попереднім роком показники SAIDI у 2019 році зросли у
14 електророзподільних компаній (додаток 2.2.1).
Динаміку щодо показників SAIDI та ENS за період 2012 – 2019 років наведено на рис. 2.2.1.
22

Станом на 31.12.2019 НКРЕКП було підготовлено проєкти рішень про погодження програми відповідності та кандидатури на посаду
Уповноваженого ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО».
23 Постанова НКРЕКП від 12.06.2018 № 374 «Про затвердження форм звітності щодо показників якості електропостачання та інструкцій щодо їх
заповнення», глава 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310.
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Рис. 2.2.1. Динаміка показників SAIDI та ENS за 2012 – 2019 роки (з вини компаній)

У додатку 2.2.1 наведено індекси SAIDI за 2019 рік по кожному ліцензіату з розподілу
електричної енергії. У порівнянні з даними 2018 року показники SAIDI з вини компаній виросли у
14 компаній. Найбільше показники SAIDI з вини компаній виросли у АТ «Чернігівобленерго»
(2,5 рази), ДП «Регіональні електричні мережі» (1,9 раза), ПрАТ «Київобленерго» (1,27 раза),
АТ «Хмельницькобленерго»
(1,2
раза),
АТ «Житомиробленерго»
(1,19
раза),
АТ «Харківобленерго» (1,17 раза).
Порівняно з країнами ЄС показники SAIDI в Україні є значно вищими. Це обумовлюється в
тому числі і тим, що в ЄС здійснюється не лише моніторинг показників надійності
електропостачання, а і їх регулювання. В Україні ж на сьогодні застосовується тільки один
механізм регулювання показників надійності – гарантовані стандарти якості послуг з
компенсацією споживачам у разі їх недотримання, зокрема щодо строку відновлення після
перерви в електропостачанні. Цей механізм спрямований, у першу чергу, на захист інтересів
споживачів, які отримують послуги найнижчої якості, однак стимулюючий потенціал цього
механізму регулювання для зниження середнього рівня SAIDI відносно невисокий. Показники
SAIDI країн Європи24 та України наведено на рис. 2.2.2.

Рис. 2.2.2. Показники SAIDI країн Європи (2016) та України (2019)
24

Порівняльний звіт 6.1 CEER щодо безперервності електро- та газопостачання (CEER Benchmarking Report 6.1 on the Continuity of Electricity and
Gas Supply, Ref: C18-EQS-86-03, 26-July-2018).
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НКРЕКП затверджує цільові показники надійності (безперервності) електропостачання для
ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії. Цільові
значення індексів SAIDI (з вини компаній – планових без попереджень переривань та
переривань, пов’язаних з технологічними порушеннями в електропостачанні на рівнях напруги
0,4 – 20 кВ для міських та сільських територій) за 2019 рік по кожному ліцензіату встановлено
постановою НКРЕКП від 11.05.2019 № 692. Фактичні значення індексів середньої тривалості
довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIDI) з вини компаній (планових без попереджень
переривань та переривань, пов’язаних з технологічними порушеннями в електропостачанні на
рівнях напруги 0,4 – 20 кВ для міських та сільських територій) за 2019 рік наведені в додатку 2.2.2.
Сьогодні НКРЕКП створено нормативну базу регулювання показників SAIDI для компаній,
які переходять на стимулююче регулювання,25 шляхом коригування необхідного доходу компанії
за результатами виконання завдання щодо досягнення цільових показників SAIDI. Цільові
завдання для кожної компанії, починаючи з першого року першого регуляторного періоду,
лінійно зменшуються з часом так, щоб на восьмий рік з початку переходу на стимулююче
регулювання досягти цільових значень SAIDI: 150 хвилин для міської та 300 хвилин для сільської
територій.
НКРЕКП здійснює також моніторинг показників надійності (безперервності) передачі
електричної енергії. Основними показниками безперервності передачі електричної енергії є:
обсяг недовідпущеної електроенергії в розподільчі мережі та прямим споживачам (ENS), індекс
середньої тривалості відключень у системі (AIT).
За даними форми звітності ПрАТ
«НЕК «Укренерго» № 13-НКРЕКП
(річна)26, у 2019 році показник ENS
внаслідок технологічних порушень у
мережах
ліцензіата
становив
1 779,00 тис. кВт∙год (у 2018 році –
1 257,04 тис. кВт∙год, у 2017 році –
1 978,7 тис. кВт∙год), показник AIT
внаслідок технологічних порушень у
мережах ліцензіата – 9,91 хв (у 2018
році – 5,83 хв, у 2017 році – 9,0 хв).
Динаміку зміни показників AIT та
ENS за 2017 – 2019 роки наведено на
Рис. 2.2.3. Динаміка показників AIT та ENS за 2017 – 2019 роки
рис. 2.2.3.
До повноважень НКРЕКП належить визначення показників якості електричної енергії (які
характеризуються рівнем напруги електричної енергії, частоти, перенапруги тощо), здійснення їх
моніторингу та регулювання.
Показники якості електричної енергії в точках приєднання споживачів до мережі системи
розподілу визначені у главі 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, зокрема вони мають
відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги
електропостачання в електричних мережах загальної призначеності».
Показники якості електричної енергії в точках приєднання споживачів до мережі системи
передачі визначені у главі 2 розділу XI Кодексу системи передачі.
Моніторинг параметрів якості електричної енергії в системі здійснюється з метою
оптимізації схем системи, оцінки та аналізу технічного стану електроустановок та мереж;
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Постанови НКРЕКП від 23.07.2016 № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей
стимулюючого регулювання» та від 05.10.2018 № 1175 «Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу
електричної енергії».
26
Постанова НКРЕКП від 12.06.2018 № 374 «Про затвердження форми звітності щодо показників якості електропостачання та інструкці й щодо їх
заповнення».
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планування розвитку системи, а також перевірки параметрів якості електроенергії за
зверненням/скаргою споживачів.
Система моніторингу має бути побудована на основі даних, отриманих на регулярній (за
допомогою стаціонарних засобів) або вибірковій (за допомогою переносних засобів) основі, а
також даних, отриманих під час вимірювання параметрів якості електричної енергії за
зверненнями/скаргами/претензіями споживачів.
Відповідно до Кодексу систем розподілу27 та Кодексу системи передачі28 оператори
систем розподілу (далі – ОСР) та оператор системи передачі (далі – ОСП) щороку до 01 листопада
розробляють та надають Регулятору Програму моніторингу якості електричної енергії в системі
розподілу (передачі) на наступний рік. Щороку до 01 березня ОСР та ОСП надають Регулятору та
публікують на сайті звіт за результатами проведення моніторингу якості електричної енергії в
системі за попередній рік.
Вимоги щодо моніторингу параметрів якості електричної енергії в системах розподілу
набирають чинності з 01 січня 2021 року 29.
ОСП надано звіт за результатами моніторингу якості електричної енергії в системі передачі
у 2019 році. Протягом звітного періоду ОСП здійснював моніторинг по 83 точках контролю. У звіті
відображена така інформація:
 кількість точок контролю;
 назва точки контролю;
 назва приладу;
 клас характеристики процесу вимірювання;
 період, протягом якого здійснювалося вимірювання.
ОСР здійснювали розгляд скарг споживачів відповідно до порядку перевірки якості
електричної енергії за зверненнями/скаргами/претензіями споживачів 30. Згідно з цим порядком
споживач звертається до ОСР із письмовою скаргою/зверненням/претензією щодо якості
електричної енергії.
ОСР розглядає скаргу/звернення/претензію споживача протягом:
 15 днів, якщо не проводяться вимірювання параметрів якості;
 30 днів, якщо проводяться вимірювання параметрів якості, які повинні тривати відповідно
до вимог ДСТУ IEC 61000-4-30:2010 та Кодексу систем розподілу протягом не менше 7 днів.
Якщо ОСР визнає скаргу обґрунтованою, то виплачує споживачеві компенсацію в розмірі
25 % плати за надання послуги з розподілу електричної енергії щомісячно до моменту усунення
причин порушення вимог щодо якості електричної енергії.
Причини порушення вимог щодо якості електричної енергії ОСР зобов’язаний усунути:
 протягом 30 днів, якщо їх усунення можливе оперативними діями персоналу ОСР;
 протягом 180 днів, якщо для їх усунення необхідно проведення будівельних робіт або
заміна елементів мережі.
Регулятор здійснює моніторинг 31 дотримання вимог порядку перевірки показників якості
електричної енергії за зверненнями/скаргами/претензіями споживачів.
Під час здійснення моніторингу збирається інформація щодо:
 строків розгляду скарги/звернення/претензії;
 проведення та тривалості вимірювань параметрів якості електричної енергії;
 визнання скарги/звернення/претензії обґрунтованою/такою, що не підлягає
задоволенню, у тому числі підстав необґрунтованості;
 строків усунення причин неякісної електричної енергії.
27

Глава 6.3 Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310.
Глава 2 розділу ХІ Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309.
29
Пункт 4 постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 310.
30 Глава 13.2 Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310.
31 Постанова НКРЕКП від 12.06.2018 № 374 «Про затвердження форм звітності щодо показників якості електропостачання та інструкцій щодо їх
заповнення».
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Інформація, отримана у процесі моніторингу, використовується Регулятором під час
розгляду звернень споживачів до НКРЕКП щодо якості електричної енергії для забезпечення
виконання ліценціатами вимог щодо надання компенсацій споживачам за недотримання
гарантованих стандартів32, а також під час здійснення заходів державного контролю ліцензіатів з
розподілу електричної енергії для перевірки дотримання вимог Кодексу систем розподілу33.
За результатами здійснення моніторингу за І півріччя 2019 року для перевірки достовірності
даних НКРЕКП було направлено ліцензіатам з розподілу електричної енергії листи із запитами
щодо надання інформації стосовно розгляду скарг/звернень/претензій споживачів щодо якості
електричної енергії та проведено аналіз дотримання порядку розгляду скарг/звернень/претензій,
передбаченого Кодексом систем розподілу. За результатами аналізу отриманої інформації
виявлено випадки недотримання компаніями встановленої КСР тривалості вимірювань параметрів
якості електричної енергії, надано роз'яснення та зобов'язано ліцензіатів виплатити компенсації
тим споживачам, щодо яких було порушено гарантовані стандарти якості послуг.

Витрати в мережах
Магістральні електричні мережі
Звітні
технологічні
витрати
електроенергії
в
магістральних
електричних мережах (клас напруги
800 – 220 кВ) за 2019 рік склали
3547,4 млн кВт∙год або 2,33 % від
відпуску електроенергії в мережу
(151 940,3 млн кВт∙год), що у порівнянні
із 2018 роком менше на 0,25 в. п.
Динаміка показників витрат
електричної
енергії в магістральних
Рис. 2.2.4. Фактичні витрати електроенергії в магістральних
електричних мережах України, 800 – 220 кВ за 2016 – 2019 роки, мережах за 2016 – 2019 роки наведена
млн кВт∙год
на рис. 2.2.4.
Розподільчі електричні мережі
Звітні технологічні витрати електроенергії в розподільчих електричних мережах (клас
напруги 154-0,38 кВ) за 2019 рік склали 12 886,7 млн кВт∙год або 10,35 % від відпуску
електроенергії в мережу (124 499,2 млн кВт∙год), що менше на 335,8 млн кВт∙год ніж за 2018 рік.
Нормативні технологічні витрати
електроенергії
в
розподільчих
електричних мережах за 2019 рік
склали 14 666,7 млн кВт∙год або 11,78 %
від відпуску електроенергії в мережу,
що менше на 699,5 млн кВт∙год ніж за
2018 рік. Динаміка показників витрат
електричної енергії в розподільчих
мережах за 2017 – 2019 роки наведена
на рис. 2.2.5.
За звітний 2019 рік 26 ліцензіатів
з розподілу електричної енергії
відпрацювали
в
нормативі.
Рис. 2.2.5. Технологічні витрати електроенергії в розподільчих
АТ «Вінницяобленерго», АТ «ДТЕК
мережах 0,38 – 150 кВ України за 2017 – 2019 роки
Донецькі
електромережі»,
32

Постанова НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання
компенсацій споживачам за їх недотримання».
33 Глава 13.2 Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310.
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ПАТ «Запоріжжяобленерго»,
ТОВ «Луганське
енергетичне
об'єднання»
та
ВАТ «Тернопільобленерго» відпрацювали з перевищенням нормативних технологічних витрат
електроенергії.
Заходи зі зниження технологічних витрат електроенергії в електричних мережах
Протягом 2019 року НКРЕКП продовжувала роботу з удосконалення механізму
стимулювання електророзподільчих компаній до зниження технологічних витрат електричної
енергії шляхом схвалення їх інвестиційних програм, у яких передбачені заходи з удосконалення
систем та засобів обліку електроенергії, а також модернізації, реконструкції, нового будівництва
електричних мереж з урахуванням їх оптимальних схем. Реалізація зазначених заходів
здійснювалася за рахунок передбачення в тарифах на електричну енергію відповідних коштів.

Приєднання до мереж
Порядок приєднання до електричних мереж системи передачі та систем розподілу
регулюється прийнятими НКРЕКП Кодексом системи передачі 34 та Кодексом систем розподілу35
відповідно.
Приєднання електроустановки – надання замовнику оператором системи передачі або
оператором системи розподілу послуги зі створення технічної можливості для передачі
(прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до
електричних мереж системи передачі або системи розподілу (у тому числі новозбудованих)
електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності.
Розрізняють стандартне та нестандартне приєднання електроустановок до електричних
мереж.
Стандартне приєднання – приєднання електроустановки замовника до діючих мереж
оператора системи розподілу на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця
приєднання замовника до місця забезпечення потужності, яке диференціюється за потужністю
на 2 ступеня (І ступінь – до 16 кВт включно, ІІ ступінь – від 16 кВт до 50 кВт включно). Інші
приєднання належать до нестандартних.
Розрізняють послугу з нестандартного приєднання «під ключ» та нестандартного
приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання.
Послуга із нестандартного приєднання «під ключ» передбачає виконання комплексу
робіт, що відповідає стандартному приєднанню та виконується за тією ж процедурою. Послуга з
нестандартного приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання
передбачає проєктування замовником та погодження з оператором системи лінійної частини
приєднання (електричної мережі від найближчої точки в існуючих (діючих) мережах (ПЛ, ТП, РП)
оператора системи відповідного ступеня напруги до точки приєднання електроустановки
замовника).
Процедура надання послуги з приєднання відображена на рис. 2.2.6.
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Глава 6 розділу ІІІ Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 309.
Розділ IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 310.
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Рис. 2.2.6. Процедура надання послуги з приєднання

Процедура надання послуги з приєднання до мереж ОСР розпочинається після отримання
ОСР всіх документів, передбачених Кодексом систем розподілу, починаючи з наступного
робочого дня від дати реєстрації заяви на приєднання.
Послуга з приєднання надається після підписання договору про приєднання, невід’ємним
додатком до якого є технічні умови.
Технічні умови видаються на нове приєднання або у разі зміни технічних параметрів
(збільшення величини дозволеної до використання потужності електроустановки внаслідок
реконструкції чи технічного переоснащення об’єкта, підвищення рівня надійності
електрозабезпечення електроустановки, зміна ступеня напруги та/або зміна схеми живлення
електроустановки замовника).
Строк надання послуги з приєднання починається з дня, що є наступним робочим днем
від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.
Послуга з приєднання вважається наданою після підписання акта надання послуги з приєднання
сторонами договору.
Послуга з нестандартного приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини
приєднання надається ОСР у встановлені Кодексом систем розподілу строки без урахування
строку на проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання.
Строки надання послуги з приєднання визначені КСР та можуть бути змінені за згодою
сторін договору про приєднання у разі впливу істотних факторів на тривалість будівельномонтажних робіт або з інших причин, погоджених сторонами договору про приєднання.
Середній строк виконання робіт з приєднання у 2019 році склав для стандартного
приєднання 55 днів, для нестандартного приєднання – 122 дні.
У випадку отримання послуги з приєднання до електричних мереж з перевищенням
строку надання послуги з приєднання замовник має право на відшкодування коштів та сплати
пені за порушення строків надання послуги з приєднання відповідно до Кодексу систем
розподілу.
У 2019 році було зафіксовано 60 випадків відшкодуваня коштів за порушення строків
надання послуги з приєднання на загальну суму 997,6 тис. грн у 8 ОСР.
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У 2019 році було вдосконалено порядок приєднання до мереж системи розподілу
(постанова «Про затвердження Змін до Кодексу систем розподілу» від 03.12.2019 № 2595).
Зазначеними змінами врегульовано питання порядку приєднання електроустановок
замовників до електричних мереж систем розподілу та суб'єктів господарювання, які не є
операторами систем розподілу, порядку отримання компенсації (зменшення вартості плати за
приєднання) у разі несвоєчасного надання оператором системи розподілу послуги з приєднання,
спрощення порядку приєднання генеруючих електроустановок типу А (потужністю до 1000 кВт),
розташованих на дахах та фасадах об'єктів, встановлення відповідальності операторів систем
розподілу у випадку перевищення строків надання послуг з приєднання електроустановок
замовників до електричних мереж систем розподілу та введення поетапної оплати замовником
вартості плати за послугу з приєднання, а також скорочення кількості процедур.
Усього у 2019 році ОСР було отримано 90 739 запитів на приєднання. У 2019 році було
реалізовано 82 873 приєднання, з них 78 173 або 94,3 % – стандартні приєднання (48 327 –
І ступеня і 29 846 – ІІ ступеня). Залишились незавершеними (перенесені на наступні періоди)
21 335 приєднань, з них 15 528 або72,8 % – стандартні приєднання.
Кількість виконаних приєднань у розрізі ОСР наведена на рис. 2.2.7. Найбільше приєднань
було виконано АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (12,9 % від загальної кількості),
ПрАТ «Київобленерго» (9,2 %), АТ «Одесаобленерго» (7,9 %).

Рис. 2.2.7. Кількість виконаних приєднань у 2019 році

ОСП у 2019 році було отримано 32 запити на приєднання (усі на приєднання генеруючих
одиниць з відновлюваних джерел енергії). У 2019 році було реалізовано 9 приєднань, 8 з яких –
виробники з відновлюваних джерел енергії.
Протягом 2019 року НКРЕКП було надано 1 828 відповідей на звернення громадян, запити
на публічну інформацію, звернення народних депутатів України, центральних органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування з питань приєднання електроустановок до
електричних мереж, переважна більшість яких стосується питань ненадання у встановлені строки
послуг зі стандартного приєднання до електричних мереж та порушення строків видачі технічних
умов про приєднання, що в порівнянні з 2018 роком свідчить про зростання кількості звернень
та листів заявників з питань приєднання електроустановок до електричних мереж на 60,9 %.
Разом з тим відповідно до Аналізу показників «Підключення до систем
електрозабезпечення» деяких країн у рейтингу Doing Business-2019 Україна піднялась на сім
пунктів у рейтингу Doing Business-2020 та наразі займає 128 місце серед 190 країн світу.
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2.2.3. Тарифне регулювання
Тарифи на послуги з передачі електричної енергії та послуги з
диспетчерського управління
Положеннями статті 7 Закону визначено, що на ринку електричної енергії державному
регулюванню підлягають тарифи, зокрема, на послуги з передачі електричної енергії та послуги
з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.
Відповідно до вимог Процедури встановлення (перегляду) тарифу для ліцензіата з
передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами 36 та
Порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Порядок № 866)37,
було прийнято постанову НКРЕКП від 12.12.2018 № 1905 «Про встановлення тарифу на передачу
електричної енергії ДП «НЕК «Укренерго» на 2019 рік», згідно з якою тариф на передачу
електричної енергії, включаючи плату за централізоване диспетчерське (оперативнотехнологічне) управління об'єднаною енергосистемою України до 01 липня 2019 року, становив:
на І квартал – 4,224 коп/кВтгод (без ПДВ);
на ІІ квартал – 7,103 коп/кВтгод (без ПДВ).
Структури тарифу на передачу електричної енергії ДП «НЕК «Укренерго» на І та ІІ квартали
2019 року наведено в додатках 2.2.3 та 2.2.4 відповідно.
Основними чинниками для зміни тарифу на передачу електричної енергії, включаючи
плату за централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною
енергосистемою України, є перерахунок статті «Витрати на оплату праці», визначеної відповідно
до Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл
електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами),
постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії
магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та
виробництво електричної енергії38, за статистичними даними середньої заробітної плати по
промисловості у січні – жовтні 2018 року, яка склала 9 383 тис. грн, та із застосуванням коефіцієнта
β на рівні 0,37 (який використано для оптимізації темпу зростання заробітної плати). Середнє
зростання витрат на оплату праці становило 25,9 %. Згідно з вимогами чинного законодавства
перераховано і статтю «відрахування на соціальні заходи» – 22 % від витрат на оплату праці.
Також здійснено коригування статей витрат структури тарифу з урахуванням тарифу на
передачу електричної енергії на 2018 рік та застосуванням прогнозного індексу цін виробників
промислової продукції на 2019 рік відповідно до сценарію 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 11.07.2018 № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України
на 2019 – 2021 роки».
На виконання норм Закону, відповідно до вимог Порядку № 866, Порядку встановлення
(формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії 39, Порядку формування тарифу
на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління40, з метою забезпечення
належних умов ефективного функціонування ПрАТ «НЕК «Укренерго» встановлено тариф на
послуги з передачі електричної енергії та тариф на послуги з диспетчерського (оперативнотехнологічного) управління з дати запровадження нового ринку (01.07.2019).
Розрахунок тарифів на послуги з передачі електричної енергії та на послуги з
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління здійснено за статтями витрат,
урахованих у діючій структурі тарифу на передачу електричної енергії ПрАТ «НЕК «Укренерго» на
2019 рік (постанова НКРЕКП від 12 грудня 2018 року № 1905), із застосуванням коефіцієнта
36

Затверджена постановою НКРЕ від 26.12.2003 № 1456 (зі змінами).
Затверджений постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866.
38 Затверджений постановою НКРЕКП від 26.10.2015 № 2645.
39 Затверджений постановою НКРЕКП від 22.04.2019 № 585.
40 Затверджений постановою НКРЕКП від 22.04.2019 № 586.
37
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розподілу витрат 79,66 % на послуги з передачі електричної енергії та 20,34 % на послуги з
диспетчерського
(оперативно-технологічного)
управління
відповідно
до
наказу
ДП «НЕК «Укренерго» від 29.01.2019 № 44 щодо розподілу витрат між видами діяльності.
Щодо тарифу на послуги з передачі електричної енергії
З 01.07.2019 тариф на послуги з передачі електричної енергії встановлено постановою
НКРЕКП від 07.06.2019 № 954 «Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної
енергії ДП «НЕК «Укренерго» на II півріччя 2019 року» на рівні 347,43 грн/МВт∙год (без урахування
податку на додану вартість).
Основними чинниками для визначення рівня тарифу на послуги з передачі електричної
енергії є виконання вимог Закону:
урахування статті «Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації
технологічних витрат електричної енергії» (відповідно до частини шостої статті 33 Закону вартість
електричної енергії, придбаної з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на
її передачу електричними мережами, ураховується при визначенні тарифу на передачу
електричної енергії);
урахування статті «Витрати на виконання спеціальних обов’язків для забезпечення
загальносуспільних інтересів із забезпечення збільшення частки виробництва електричної
енергії з альтернативних джерел» (відповідно до частини восьмої статті 33 Закону ОСП виконує
функції, пов’язані з покладенням на нього спеціальних обов’язків для забезпечення
загальносуспільного інтересу зі збільшення частки виробництва електричної енергії з
альтернативних джерел, підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та
теплової енергії, інших спеціальних обов’язків).
З 01.08.2019 тариф на послуги з передачі електричної енергії встановлено постановою
НКРЕКП від 12.07.2019 № 1411 «Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної
енергії ДП «НЕК «Укренерго» на рівні 312,14 грн/МВт∙год (без ПДВ) зі зменшенням на 10,2 % від
рівня, встановленого постановою НКРЕКП від 07.06.2019 № 954.
Основним чинником для зміни тарифу на послуги з передачі електричної енергії на
виконання вимог Закону став перерахунок статей «Витрати, пов’язані з купівлею електричної
енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу» та «внески
на регулювання» з урахуванням норм Положення про покладення спеціальних обов'язків на
учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії 41, якими передбачені зобов’язання ОСП в частині
закупівлі 80 відсотків обсягів електричної енергії, необхідних для компенсації технологічних
витрат електричної енергії на її передачу, на електронних аукціонах у ДП «НАЕК «Енергоатом».
З 01.09.2019 тариф на послуги з передачі електричної енергії встановлено постановою
НКРЕКП від 30.08.2019 № 1781 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 12 липня 2019 року
№ 1411» на рівні 116,54 грн/МВт∙год (без ПДВ), що на 62,7 % менше від рівня, встановленого
постановою НКРЕКП від 12.07.2019 № 1411.
Основними чинниками для зміни тарифу на послуги з передачі електричної енергії стало
врахування прийнятого Кабінетом Міністрів України рішення щодо збільшення частки
електричної енергії, виробленої ПрАТ «Укргідроенерго» для продажу ДП «Гарантований
покупець», з 20 % до 35 %. Частка електроенергії, виробленої ДП «НАЕК «Енергоатом» для
продажу ДП «Гарантований покупець», визначена на рівні 90 %. Додатковий дохід, який
ДП «Гарантований покупець» отримуватиме від здійснення діяльності відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483 (зі змінами), має бути спрямований на
виконання спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом та за
аукціонною ціною.
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Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
12.06.2019 № 512).
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Також ураховано, що постановою НКРЕКП від 21.06.2019 № 1120, яка набрала чинності
27.06.2019, внесено зміни до Кодексу системи передачі (далі – КСП), відповідно до яких змінено
перелік користувачів системи передачі, яким надається доступ до системи передачі на підставі
укладеного договору про надання послуг з передачі електричної енергії (пункт 5.3 розділу XI
КСП), а також механізм розрахунку обсягу послуги з передачі електричної енергії (пункт 4.1
розділу 4 Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії (додаток 6 до
КСП)).
Структуру тарифу на послуги з передачі електричної енергії на ІІ півріччя 2019 року
наведено в додатку 2.2.5.
Щодо тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління
З 01.07.2019 тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління
встановлено постановою НКРЕКП від 07.06.2019 № 955 «Про встановлення тарифу на послуги з
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ДП «НЕК «Укренерго» на II півріччя
2019 року» на рівні 8,90 грн/МВт∙год (без ПДВ).
Основними факторами при визначенні тарифу на послуги з диспетчерського (оперативнотехнологічного) управління ДП «НЕК «Укренерго» на II півріччя 2019 року є врахування витрат «на
послуги адміністратора розрахунків», «на послуги адміністратора комерційного обліку» та «на
придбання допоміжних послуг».
З 01.08.2019 тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління
постановою НКРЕКП від 01.08.2019 № 1622 «Про встановлення тарифу на послуги з
диспетчерського
(оперативно-технологічного)
управління
ДП «НЕК «Укренерго»
перезатверджено на рівні 8,90 грн/МВт∙год (без ПДВ).
З 01.10.2019 тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління
встановлено постановою НКРЕКП від 10.09.2019 № 1893 «Про внесення змін до постанови
НКРЕКП від 01 серпня 2019 року № 1622» на рівні 8,04 грн/МВт∙год (без ПДВ).
Основним чинником для зміни тарифу на послуги з диспетчерського (оперативнотехнологічного) управління є врахування норм постанови НКРЕКП від 21.06.2019 № 1120, яка
набрала чинності 27.06.2019. Зазначеною постановою внесені зміни до КСП, відповідно до яких,
зокрема, змінено спосіб розрахунку обсягу послуги з диспетчерського (оперативнотехнологічного) управління (пункт 2.2 розділу 2 Типового договору про надання послуг з
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління (додаток 5 до КСП)).
Структуру тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління
на ІІ півріччя 2019 року відображено в додатку 2.2.6.

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії
У 2019 році НКРЕКП проводила роботу щодо встановлення тарифів на послуги з розподілу
електричної енергії відповідно до вимог Закону, Порядку встановлення (формування) тарифів на
послуги з розподілу електричної енергії (далі – Порядок)42 та вимог Порядку № 866. Тарифи були
переглянуті з 01 січня 2019 року, 01 серпня 2019 року та з 01 жовтня 2019 року для всіх компаній
із застосуванням єдиного підходу.
Так, у зв’язку з інфляційними процесами та зростанням цін виробників промислової
продукції у 2019 році були переглянуті операційні витрати з урахуванням детальних обґрунтувань
щодо їх зміни (дані статей було визначено виходячи з частки витрат, урахованих у діючих тарифах
на розподіл електричної енергії (фактичної частки витрат), із застосуванням половини
прогнозного індексу споживчих цін на 2019 рік (107,4 %) та індексу цін виробників промислової
продукції на 2019 рік (110,1 %), зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 11.07.2018
№ 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 – 2021
роки» (сценарій 1)).
42

Затверджений постановою від 05.10.2018 № 1175.
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На виконання вимог Закону в структурах тарифів на послуги з розподілу електричної
енергії враховано «витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації
технологічних витрат електричної енергії на її розподіл».
Витрати на оплату праці розраховані відповідно до Порядку визначення витрат на оплату
праці, які враховуються у тарифах на послуги з розподілу електричної енергії, передачі
електричної енергії, диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, послуги
постачальника універсальних послуг, виробництво теплової та виробництво електричної енергії
(далі – Порядок визначення витрат на оплату праці) 43, за статистичними даними середньої
заробітної плати по промисловості у січні – жовтні 2018 року, яка склала 9 383 грн, та із
застосуванням коефіцієнта β на рівні 0,37. Таким чином, у тарифах визначено фонд оплати праці
виходячи з положень Порядку визначення витрат на оплату праці, а середня заробітна плата по
компаніях була встановлена на рівні 11 217 грн. Згідно з вимогами чинного законодавства
перераховано статтю «відрахування на соціальні заходи», яку розраховано як 22 % від витрат на
оплату праці.
Окремі статті «інших витрат» визначені з урахуванням детальних обґрунтувань щодо їх
зміни. Крім того, до структури тарифів включено статтю «коригування» на підставі рішень НКРЕКП
щодо сум коштів, що підлягають вилученню (та/або поверненню) зі структур тарифів на послуги
з розподілу електричної енергії за підсумками розгляду актів планових перевірок ліцензіатів на
засіданнях НКРЕКП, які проводяться у формі відкритих слухань.
Статтю витрат «інші витрати з прибутку» розраховано як 5 % від операційних витрат,
зменшених на «амортизацію», «закупівлю втрат електроенергії в мережах» та «коригування
витрат».
Також окремим ліцензіатам ураховано статтю «розвиток виробництва/виробничі
інвестиції».
Зазначену статтю було визначено як 5 % від операційних витрат, зменшених на
«амортизацію», «закупівлю втрат електроенергії в мережах» та «коригування витрат», з
урахуванням виконання інвестиційної програми на 2017 рік та обсягу інвестиційної програми на
2019 рік.
Прогнозовані обсяги розподілу електричної енергії на 2019 рік розраховано на підставі
фактичних обсягів за попередній період.
На виконання вимог Закону НКРЕКП з 01 серпня 2019 року врахувала в структурах тарифів
на послуги з розподілу електричної енергії кошти на оплату послуг з передачі електричної енергії
та послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ОСП.
Також з 01 серпня 2019 року та 01 жовтня 2019 року в структурах тарифів на послуги з
розподілу електричної енергії були враховані зміни до Положення про покладення спеціальних
обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів
у процесі функціонування ринку електричної енергії 44, зокрема скориговано статтю «Витрати,
пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної
енергії на її розподіл». Крім цього, з 01 жовтня 2019 року враховано зміну рівнів тарифів на
послуги з передачі електричної енергії та послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного)
управління.
Середні тарифи на послуги з розподілу електроенергії за 2019 рік наведено в
додатку 2.2.7.
При цьому середньозважений рівень тарифів на послуги з розподілу електричної енергії
у 2019 році становив (без ПДВ):
на 1 класі напруги – 70,95 грн/МВт∙год;
на 2 класі напруги – 527,38 грн/МВт∙год.
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Затверджений постановою НКРЕКП від 26.10.2015 № 2645 (зі змінами).
Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483.
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Плата за приєднання
Плата за приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу визначається
на підставі Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та
системи розподілу, затвердженої постановою НКРЕКП від 18.12.2018 № 1965. Плата за
приєднання до електричних мереж оператора системи передачі визначається згідно з
кошторисом.
У 2019 році НКРЕКП було затверджено ставки плати за стандартне приєднання (постанова
НКРЕКП від 22.11.2019 № 2460), за нестандартне приєднання потужності та ставки плати за
лінійну частину приєднання на 2020 рік (постанова НКРЕКП від 22.11.2019 № 2461), відповідно
до яких у порівнянні з величинами ставок на 2019 рік відбулося зниження: на 18,9 % величин
ставок плати за стандартне приєднання, на 5 % величин ставок плати за нестандартне
приєднання потужності та ставок плати за лінійну частину приєднання.
Для зручності визначення вартості послуги зі стандартного приєднання електроустановок
замовника до електричних мереж оператора системи розподілу НКРЕКП було вдосконалено
розроблений та запроваджений раніше Калькулятор визначення вартості послуги зі стандартного
приєднання електроустановок замовника до електричних мереж операторів систем розподілу,
яким можна скористатись на офіційному вебсайті НКРЕКП за посиланням:
http://www.nerc.gov.ua/?calc.
Аналогічно для визначення вартості послуги з нестандартного приєднання
електроустановок замовника до електричних мереж оператора систем розподілу НКРЕКП було
розроблено та запроваджено Калькулятор визначення вартості послуги з нестандартного
приєднання «під ключ» електроустановок замовника до електричних мереж операторів систем
розподілу (рис. 2.2.8), яким можна скористатись на офіційному вебсайті НКРЕКП за посиланням:
http://www.nerc.gov.ua/?calc_nc.

Рис. 2.2.8. Калькулятор визначення плати за нестандартне приєднання для приєднання електроустановок
замовника до електричних мереж ОСР

У Калькуляторах також зазначається інформація щодо термінів надання послуги зі
стандартного/нестандартного приєднання та санкцій за недотримання термінів надання послуги
зі стандартного/нестандартного приєднання, визначених Кодексом.
НКРЕКП протягом року здійснювала щоквартальний моніторинг виконання ОСР вимог
пункту 4.1.38 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу щодо відкриття ОСР особистого
кабінету замовника на власних вебсайтах, впровадження ОСР геодезичних інформаційнотехнічних систем об'єктів електроенергетики.
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Результати моніторингу відкриття особистого кабінету замовника на власних вебсайтах
свідчать про організацію та впровадження більшістю ОСР особистих кабінетів замовників послуг
з приєднань.
У багатьох ОСР створено програмне забезпечення для можливості функціонування
геодезичної інформаційно-технічної системи об'єктів електроенергетики. Станом на 01.01.2019
забезпечено високу наповненість баз даних цих систем щодо об'єктів електроенергетики високої
та середньої напруги та середню наповненість щодо лінійних та станційних об'єктів
електроенергетики низької напруги.
Також НКРЕКП проведено моніторинг оприлюднення та оновлення ОСР на офіційних
вебсайтах усієї необхідної інформації про умови приєднання до системи розподілу, величини
ставок плати за стандартне та нестандартне приєднання потужності, ставок плати за лінійну
частину приєднання, інформації про величину коефіцієнтів завантаження трансформаторних
підстанцій основної мережі ОСР напругою 35 − 110(154) кВ (для кожної територіальної одиниці
ОСР), адресу, за якою відповідно до принципу «єдиного вікна» буде здійснюватися взаємодія
сторін, а також інформації про лінії електропередавання та трансформаторні підстанції напругою
150(110) − 35(20) − 10(6)/0,4 кВ (із зазначенням завантаження підстанцій та резерву потужності)
з прив'язкою до географічних даних у геодезичній інформаційно-технічній системі.

2.2.4. Інвестиції в розвиток електричних мереж
Інвестиції в систему передачі електричної енергії
Інвестиційну
програму
НЕК «Укренерго» на 2019 рік схвалено в
обсязі 3 160 млн грн
(без
ПДВ).
Джерелами її фінансування визначено
кредити (55 %), тарифні кошти (39 %),
дохід
від
розподілу
пропускної
спроможності (4 %) та інші доходи
(рис. 2.2.9).
Цільові
напрями
використання
коштів
згідно
з
Інвестиційною
програмою
Рис. 2.2.9. Джерела фінансування Інвестиційної програми
НЕК «Укренерго» на 2019 рік наведено
НЕК «Укренерго» на 2019 рік, млн грн (без ПДВ), %
на рис. 2.2.10.
У 2019 році основні обсяги
фінансування були спрямовані на
виконання заходів з
технічного
переоснащення,
реконструкції
та
будівництва енергооб’єктів системи
передачі.
Зокрема
у
2019
році
здійснювалось виконання заходів з
будівництва стратегічно важливих
об’єктів
системи
передачі
Рис. 2.2.10. Цільові напрями використання коштів Інвестиційної
(таблиця 2.2.2).
програми НЕК «Укренерго» на 2019 рік, млн грн (без ПДВ), %
Фактичний обсяг фінансування
(виконання) Інвестиційної програми НЕК «Укренерго» на 2019 рік відповідно до наданого звіту
склав 3 008,32 млн грн (без ПДВ) або 95,2 % від плану (додаток 2.2.8), що є одним із найвищих
показників в абсолютному та відсотковому значенні за останні роки.
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Таблиця 2.2.2. Фінансування заходів з технічного переоснащення, реконструкції та будівництва стратегічно
важливих об’єктів магістральних мереж у 2019 році
Заходи

План
Факт
млн грн (без ПДВ)

Реконструкція ПС 750 кВ «Київська» з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ
та будівництво повітряних ліній 330 кВ у Київській області
ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС − Каховська з ПС 750 кВ «Каховська» та заходами ПЛ 330 кВ
Будівництво ПС 330/110/35 кВ «Західна» із заходами ПЛ 330 кВ
Будівництво ПС 500 кВ «Кремінська» із заходами ПЛ 500 кВ та ПЛ 220 кВ
Будівництво ПЛ 330 кВ Західноукраїнська − Богородчани з реконструкцією ПС 330 кВ
«Богородчани» і ПС 750 кВ «Західноукраїнська»
Будівництво ПЛ 750 кВ ПЛ Рівненська АЕС – Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та
заходами ПЛ 750 кВ
Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 750 кВ, 330 кВ, 110 кВ, 35 кВ на
трансформаторній підстанції ПС 750 кВ «Запорізька»
Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 750 кВ, 330 кВ, 110 кВ, 35 кВ на
трансформаторній підстанції ПС 330 кВ «Залютине»
Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 750 кВ, 330 кВ, 110 кВ, 35 кВ на
трансформаторній підстанції ПС 330 кВ «Артема»
Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150 кВ, 110 кВ ПС 330 кВ, ПС 330 кВ «Суми»
Реконструкція відкритої розподільчої установки 330 кВ з встановленням АТ-3 на
ПС 330/110/10 кВ «Новокиївська»
Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ «Житомирська»

303

325

208
69
107

245
65
107

50

19

20

20

138

133

175

169

137

132

119

173

219

194

201

192

Інвестиції в системи розподілу електричної енергії
У 2019 році НКРЕКП продовжила роботу з удосконалення нормативно-правової бази щодо
формування інвестиційних програм ліцензіатів з розподілу електричної енергії, контролю за їх
виконанням. Постановою НКРЕКП від 11.06.2019 № 1030 були внесені зміни до Порядку
розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних
програм операторів систем розподілу. Змінами вдосконалено вимоги щодо оформлення
пояснювальних записок до інвестиційних програм, створено зведений реєстр номенклатури
основного обладнання та матеріалів, запроваджена вимога щодо необхідності забезпечення
кібербезпеки об'єктів систем розподілу.
На 2019 рік НКРЕКП розглянула та схвалила інвестиційні програми для 32 ліцензіатів з
розподілу електричної енергії на загальну суму 5 253,5 млн грн (без ПДВ). У програмах
передбачені поквартальні плани виконання робіт та обсяги їх фінансування. Основним джерелом
фінансування інвестиційних програм
(66,3 %) є тариф на розподіл
електричної
енергії
відповідної
компанії. Разом з цим додатковими
джерелами фінансування інвестиційних
програм були визначені кошти, які
компанії отримали як оплату за
реактивну енергію від споживачів
(25,8 %),
невикористані
кошти
попередніх періодів (7,5 %) та кошти
Рис. 2.2.11. Джерела фінансування інвестиційних програм
замовників (0,3 %) (рис. 2.2.11).
операторів систем розподілу на 2019 рік, млн грн (без ПДВ)
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НКРЕКП звертала особливу увагу
на обґрунтованість запропонованих
компаніями заходів і обсягів їх
фінансування
та
пріоритетність
спрямування коштів на технічне
переоснащення
та
реконструкцію
електричних мереж (рис. 2.2.12). У 2019
році обсяги фінансування заходів з
будівництва,
модернізації
та
реконструкції електричних мереж та
обладнання (І розділ інвестиційних
Рис. 2.2.12. Цільові напрями інвестиційних програм на 2019 рік,
програм) схвалені на суму 3,8 млрд грн
млн грн (без ПДВ), %
(без ПДВ), що складає 72 % від загальної
суми схвалених інвестиційних програм. На фінансування робіт, направлених на послідовне
зменшення та недопущення нетехнічних витрат електроенергії, передбачено 14,4 % від загальної
суми інвестиційних програм. Решту коштів передбачалося спрямувати на фінансування заходів із
впровадження автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК),
будівництва систем зв’язку, реконструкції виробничих приміщень, оновлення комп’ютерної
техніки компаній, транспортного парку тощо.
У порівнянні з 2018 роком у 2019 році на заходи з модернізації та закупівлі транспортних
засобів було в цілому спрямовано коштів на 132 млн грн більше.
НКРЕКП було продовжено застосування комплексного підходу до реконструкції
розподільчих електричних мереж зі зміною їх конфігурації, впровадження компенсаторів
реактивної потужності, підвищенням рівня автоматизації мереж, у тому числі автоматизації
систем обліку електричної енергії, а також підвищенням рівня середньої напруги.
Упродовж року НКРЕКП на звернення ОСР погоджувала зміни до інвестиційних програм,
направлені на вирішення нагальних питань забезпечення електропостачання.
Важливі заходи для забезпечення стабільного функціонування ОЕС України, передбачені
інвестиційними програмами ОСР на 2019 рік, наведено в таблиці 2.2.3.
Таблиця 2.2.3. Заходи забезпечення стабільного функціонування ОЕС України

Регіон

м. Київ
м. Київ
м. Київ
Київська область
Київська область
Закарпатська область
Дніпропетровська
область
м. Львів
Одеська область
Одеська область
Полтавська область
Полтавська область
Чернігівська область
Хмельницька область

Назва заходу

Реконструкція
ПС
«Бортничі»
з
заміною
трансформаторів Т-1,Т-2
Реконструкція ПС 110/10 кВ «Позняки»
Будівництво КЛ 110 кВ «Московська – Новокиївська»
№ 1, 2
Реконструкція ПС 110/10 кВ «Н. Петрівці» та ПЛ-110 кВ
Реконструкція ПС 110 кВ «Ірпінь»
Реконструкція ПС 35/10 кВ «Ужгород-7» (переведення
на рівень напруги 110 кВ)
Будівництво КЛ 35 кВ Л-404/405 з відгалуженням на ПС
«Новомосковська міська-35»
Будівництво ПС-110/20/10 кВ «Львів-24»
Реконструкція ПС 110 кВ «Чумка»
Реконструкція ПС 110 кВ «Кримська»
Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ «Карлівка»
Реконструкція ВРП-110 кВ ПС 110/10 кВ «Супрунівка»
Будівництво ПЛ 35 кВ «Замглай − Олешня» в
Ріпкинському районі
Будівництво ПС 110/20 кВ «Калюсик»

План,
тис. грн
(без ПДВ)
49 386

Факт,
тис. грн
(без ПДВ)
45 198

25 945
64 595

20 236
54 490

41 802
13 081
13 583

41 802
10 016
14 106

24 158

23 733

21 438
143 195
34 502
26 533
10 896
4 570

21 993
150 010
34 954
28 632
9 075
4 775

9 733

9 665
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Фактичний обсяг фінансування (виконання) інвестиційних програм ОСР на 2019 рік склав
4,9 млрд грн (без ПДВ) або 92,9 % від запланованого, що є найвищим показником виконання
інвестиційних програм за останні 10 років (додаток 2.2.9).

2.2.5. Комерційний облік електричної енергії
На кінець 2019 року в Україні налічувалось близько 18 млн точок комерційного обліку
електричної енергії по всіх категоріях споживачів. З них майже 90 тисяч здійснювали розрахунки
без улаштування приладового обліку (у разі живлення електроустановок із приєднаною
потужністю до 0,1 кВт), що становить 0,5 % від загальної кількості точок обліку електричної
енергії. Загальна кількість індукційних лічильників становить близько 3 млн штук (17 %), які
здебільшого використовуються для обліку електричної енергії, спожитої побутовими
споживачами. Кількість електронних лічильників, встановлених у споживачів електричної енергії,
становить близько 15 млн (83 %), з них 1,4 млн обладнані системою дистанційного збору
інформації та мають можливість здійснювати облік за тарифами, диференційованими за
періодами часу (СМАРТ-лічильники, що становлять майже 8 % від загальної кількості
лічильників). Кількість лічильників електричної енергії класу точності 2,5, які підлягають
якнайшвидшій заміні, становить 2 млн (11 %).
Слід зазначити, що порівняно із попереднім роком стан обліку в Україні значно
покращився, зокрема протягом 2019 було здійснено заміну 350 тис. лічильників класу точності
2,5. Крім того, кількість СМАРТ-лічильників по Україні в цілому збільшилась на 200 тис. штук.
Загальна інформація щодо стану комерційного обліку електричної енергії наведена в
таблиці 2.2.4.
Таблиця 2.2.4. Загальна інформація щодо стану комерційного обліку електричної енергії
Споживачі

Суб’єкти
господарювання
Міське та
сільське
населення
Усього
УСЬОГО

Мережа
живлення

Загальна
кількість
точок
обліку, шт.

Кількість
безоблікових
точок
обліку,
шт.

Кількість установлених лічильників, шт.
Індукційні
Електронні лічильники
лічильники
Усього
Обладнані Підклюсистемою чені до
дистанцій- АСКОЕ
ного збору
інформації
450 755
47 119
403 636
10 901
5 328

1-фазна

524 578

73 823

2-фазна

795 995

8 358

787 637

91 342

696 295

101 847

98 013

1-фазна
2-фазна

15 173 322
1 343 436

6 068
685

15 167 254
1 342 751

2 605 760
244 702

12 561 494
1 098 049

1 154 322
123 809

780 290
99 302

1-фазна
2-фазна

15 697 900
2 139 431
17 837 331

79 891
9 043
88 934

15 618 009
2 130 388
17 748 397

2 652 879
336 044
2 988 923

12 965 130
1 794 344
14 759 474

1 165 223
225 656
1 390 879

785 618
197 315
982 933

Усього

Додатково слід відмітити, що для врегулювання питань, пов’язаних із здійсненням
комерційного обліку електричної енергії на ринку, у 2019 році НКРЕКП було підготовлено зміни
до Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від
14.03.2018 № 311. Зокрема в проекті нової редакції Кодексу вдосконалені норми, що стосуються
врегулювання питань, пов’язаних із необхідністю узгодження норм Кодексу із Правилами
улаштування електроустановок, використанням вимірювального обладнання, введеного в
експлуатацію до прийняття Кодексу; введені додаткові норми щодо обліку на роздрібному ринку
електричної енергії; удосконалені норми, що стосуються інформаційного обміну на ринку
електричної енергії; введені в дію документи як додатки до Кодексу, необхідність розроблення
яких передбачена Кодексом; внесені зміни до існуючих норм з метою уточнення прав та
обов’язків учасників ринку електричної енергії. Внесення зазначених змін дозволить
удосконалити процеси, пов’язані з інформаційним обміном між учасниками ринку електричної
енергії, уточнити положення Кодексу, що стосуються прав та обов’язків заінтересованих сторін
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при здійсненні комерційного обліку на ринку електричної енергії, та надасть можливість
постачальникам послуг комерційного обліку отримати відповідну реєстрацію на основі чітких і
прозорих правил.
Крім того, з метою встановлення чітких правил щодо використання багатозонних
лічильників електричної енергії при визначенні погодинних, добових та місячних обсягів купівлі
електричної енергії для площадок вимірювання групи «а» внесено зміни до Тимчасового порядку
визначення обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії
електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період до дати
початку дії нового ринку електричної енергії (далі – Тимчасовий порядок), затвердженого
постановою НКРЕКП від 28.12.2018 № 2118.
Внесення зазначених змін до Тимчасового порядку надало можливість
електропостачальникам та споживачам купувати електричну енергію на оптовому ринку
електричної енергії на основі даних «зонних» лічильників, а після початку дії нового ринку
електричної енергії та до початку процесу інформаційного обміну між учасниками ринку через
центральну інформаційно-комунікаційну платформу адміністратора комерційного обліку
(Датахаб) − більш детально врегулювати питання щодо:
 прогнозування обсягів закупівлі електричної енергії на наступний розрахунковий місяць;
 прогнозування обсягів на розрахункову добу;
 розрахунку обсягу купівлі електричної енергії ОСР для компенсації ТВЕ та формування
фізичного балансу електричної енергії за кожну добу розрахункового місяця за місцем
провадження господарської діяльності з розподілу/передачі електричної енергії ОСР/НЕК;
 визначення розрахункових погодинних обсягів споживання електричної енергії
споживачами для площадок вимірювань групи «б»;
 визначення фактичних обсягів купівлі електричної енергії електропостачальниками та ОСР
за розрахунковий місяць у наступному розрахунковому місяці;
 порядку віднесення обсягів купівлі електричної енергії на постачальника «останньої
надії»;
 порядку віднесення площадок вимірювання споживачів до групи «а».

2.2.6. Доступ до міждержавних мереж
Опис міждержавних зв’язків
Українська енергосистема з’єднана з енергосистемами країн Східної Європи (Угорщини,
Словаччини, Польщі та Румунії) та енергетичними системами Росії, Білорусі, Молдови потужними
лініями зв’язку, які можуть забезпечити значні обсяги обміну електроенергією (таблиця 2.2.5).
З енергетичним об’єднанням ENTSO-Е синхронізована та працює в паралельному режимі
лише південно-західна частина ОЕС України, так званий «Острів Бурштинської ТЕС», фізично
відокремлений від основної частини ОЕС України. Це дозволяє здійснювати експорт
електроенергії з України до країн Східної Європи (Угорщини, Румунії, Словаччини) з надійним
забезпеченням електричною енергією українських споживачів «Острова Бурштинської ТЕС».
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Таблиця 2.2.5. Перелік міждержавних перетинів, по яких реалізується доступ
Перетин
«Острів Бурштинської ТЕС»
(Україна) → енергооб’єднання
ENTSO-E (UA→ ENTSO-E):
Угорщина
Словаччина
Румунія
«Направлена передача»
Добротвірська ТЕС → Замость
(UA→ PL):
ОЕС України ↔ Молдавська
енергосистема
(UA→ MD):
ОЕС України ↔ ОЕС Білорусі
(UA→ BY):
ОЕС України ↔ ЄЕС Росії
(UA→ RU):

Величина пропускної
спроможності, МВт

Напрям

Кількість ліній, шт.
(клас напруги, кВ)

650 (660 з
урахуванням ПЛ-35 кВ
Ужгород-2 – Собранці)

експорт/імпорт

235

експорт

1 (220 кВ)

700

експорт/імпорт

7 (330 кВ), 11 (110 кВ), 1 (35 кВ),
1 (10 кВ)

900

експорт/імпорт

2 200

експорт/імпорт

1 (750 кВ), 1 (400 кВ), 2 (220 кВ)
1 (400 кВ), 1 (35 кВ)
1 (400 кВ)

2 (330 кВ), 2 (110 кВ), 1 (35 кВ),
1 (0,4 кВ)
1 (750 кВ), 1 (500 кВ), 1 (400 кВ),
5 (330 кВ), 2 (110 кВ)

Розподіл пропускної спроможності
Доступ
до
пропускної
спроможності
міждержавних
електричних мереж України учасники
ринку отримують за результатами
аукціону, що проводиться аукціонним
офісом
ПрАТ «НЕК
«Укренерго».
Організація та проведення електронних
аукціонів щодо доступу до пропускної
спроможності
міждержавних
електричних мереж України протягом
2019 року здійснювалась відповідно до
Порядку проведення електронних
Рис. 2.2.13. Кількість учасників у річному та місячних аукціонах на аукціонів з розподілення пропускної
спроможності
міждержавних
доступ до пропускної спроможності, шт.
електричних мереж (постанова НКРЕКП від 28.03.2017 № 426).
У середньому у 2019 році участь у добових аукціонах на доступ до пропускної
спроможності брало 2 учасники, при цьому кількість учасників у річному та місячних аукціонах
значно збільшилась із запровадженням нової моделі ринку в липні 2019 року (рис. 2.2.13).
Доступна пропускна спроможність розраховується ПрАТ «НЕК «Укренерго» відповідно до
методики, затвердженої постановою НКРЕКП від 23.08.2018 № 893. Обсяги пропонованої та
розподіленої пропускної спроможності на річному та місячних аукціонах наведено на рис. 2.2.14
та 2.2.15.
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Рис. 2.2.14. Обсяги пропонованої на річному та місячних аукціонах пропускної спроможності у 2019 році, МВт

Рис. 2.2.15. Обсяги пропускної спроможності, розподіленої на річному та місячних аукціонах у 2019 році, МВт

Використання пропускної спроможності у 2019 році здійснювалось за всіма
міждержавними перетинами: UA – ENTSO-E, UA – PL, UA – MD, UA – BY та UA – RU (рис. 2.2.16).
Протягом 2019 року Україна експортувала 6 469,3 млн кВт∙год електричної енергії, що на
4,9 % більше ніж у 2018 році. Порівняно з 2018 роком найбільше зріс експорт електричної енергії
в країни за перетином UA – ENTSO-E − на 17 %, тобто до 4 448,44 млн кВт∙год. При цьому експорт
електричної енергії в напрямах UA – PL та UA – MD зменшився. Зокрема в напрямі Молдови
зменшився експорт електричної енергії на 32,6 % до 644 млн кВт∙год. У свою чергу експорт
електричної енергії в Польщу зменшився на 2,4 % і становив 1 376,8 млн кВт∙год.
Із запровадженням нової моделі ринку електричної енергії з 01 липня 2019 року відбулось
нарощування імпорту електричної енергії в Україну. За 2019 рік імпорт електричної енергії склав
2 698,6 млн кВт∙год.
Протягом ІІ півріччя 2019 року найбільші обсяги електроенергії були імпортовані з країн
ENTSO-E, а саме 1 560,99 млн кВт∙год, що становило 58 % від усіх закордонних надходжень
електричної енергії. В ОЕС України із Білорусі було імпортовано 852,1 млн кВт∙год, що становило
31 % від загального обсягу імпорту електричної енергії, імпорт з Росії був меншим і склав 286 млн
кВт∙год (11 %).
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У листопаді 2019 року сумарний імпорт електричної енергії склав 661 млн кВт∙год і вперше
з початку роботи нового ринку електроенергії на 5 % перевищив сумарний обсяг експорту
електричної енергії − 629 млн кВт∙год.
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Рис. 2.2.16. Розподілена на річному та місячних аукціонах пропускна спроможність та використання РПС, МВт,
млн кВт∙год

Обмеження розподіленої пропускної спроможності міждержавних електричних мереж
України для експорту електричної енергії у 2019 році відбувалось 2 рази у зв’язку з проведенням
ремонту обладнання системи передачі. Пропускна спроможність скорочувалась на перетині UA −
ENTSO-E (Угорщина) з 650 МВт до 545 МВт та до 391 МВт, період обмеження складав 17 та 13
годин відповідно.
На перетинах UA – BY та UA – RU у 2019 році здійснювались перетоки електроенергії, що
обумовлені паралельною роботою енергосистем Росії і України та живленням тупикових районів
навантаження прикордонних споживачів:
 технологічні сальдо перетоки електроенергії, обумовлені паралельною роботою
енергосистем Росії і України, в обсязі 41,593 млн кВт∙год;
 перетоки електроенергії для живлення тупикових районів навантаження прикордонних
споживачів енергосистем Білорусі і України в обсязі 1,030 млн кВт∙год.
Обсяги закупівлі електричної енергії на ОРЕ з метою експорту за межі України у 2015 –
2019 роках наведено в додатку 2.2.10.

Доходи ОСП від розподілу пропускної спроможності та їх використання
У 2019 році ПрАТ «НЕК
«Укренерго» отримало 1 221 547 тис.
грн (без урахування коштів, повернених
за припинення або обмеження) доходів
від
розподілу
пропускної
спроможності. Дані щодо отриманих
доходів
у
розрізі
кожного
міждержавного перетину наведено на
рис. 2.2.17.
При цьому у 2019 році за
припинення та обмеження доступу до
пропускної
спроможності
ПрАТ «НЕК «Укренерго»
було
Рис. 2.2.17. Доходи, отримані від розподілу пропускної
спроможності міждержавних перетинів за результатами аукціонів повернено коштів у сумі 23 903 тис. грн.
у 2019 році, тис. грн
Дані
щодо
отриманих
ПрАТ «НЕК «Укренерго» доходів від розподілу пропускної спроможності міждержавних
перетинів за результатами річних, місячних та добових аукціонів з урахуванням припинення та
обмеження доступу до пропускної спроможності в розрізі кожного місяця наведені в
таблиці 2.2.6.
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Таблиця 2.2.6. Доходи ПрАТ «НЕК «Укренерго» від розподілу
пропускної спроможності
Рік
Сума доходу, тис. грн (без ПДВ)
2015
67 346
2016
73 443
2017
157 120
2018
704 872
2019
1 197 644
у тому числі:
Січень
122 815
Лютий
106 492
Березень
47 782
Квітень
43 305
Травень
49 916
Червень
42 940
Липень
48 074
Серпень
81 981
Вересень
140 120
Жовтень
154 146
Листопад
143 110
Грудень
216 963

Відповідно до статті 43 Закону
України «Про ринок електричної
енергії»
доходи
від
розподілу
пропускної
спроможності
міждержавного перетину можуть бути
використані для таких цілей:
 гарантування фактичної наявності
розподіленої
пропускної
спроможності;
 технічного обслуговування та
збільшення
пропускної
спроможності шляхом здійснення
інвестицій у розвиток системи
передачі, зокрема в будівництво
нових
міждержавних
ліній
електропередачі.
НКРЕКП відповідно до статті 6
Закону уповноважена здійснювати
моніторинг використання оператором
системи передачі (ПрАТ «НЕК «Укренерго») доходів, отриманих від розподілу пропускної
спроможності міждержавних перетинів.
Кошти від доходів, отриманих від розподілу пропускної спроможності міждержавних
перетинів, у сумі 124 971 тис. грн (без ПДВ) були включені до Інвестиційної програми ПрАТ «НЕК
«Укренерго» на 2019 рік та спрямовані на:
 будівництво ПЛ 330 кВ Західноукраїнська – Богородчани з реконструкцією ПС 330 кВ
«Богородчани» і ПС 750 кВ «Західноукраїнська»;
 реконструкцію ділянки ПЛ 400 кВ Мукачеве – Вельке Капушани, ПС 400 кВ «Мукачеве» із
заміною автотрансформатора АТ-3, ділянки ПЛ 750 кВ Західноукраїнська – Альбертірша,
ПЛ 220 кВ Львів-Південна – Стрий, ПЛ 400 кВ Мукачево – Шайосегед.
При цьому використання коштів, спрямованих на будівництво та реконструкцію
зазначених об’єктів, відбулось в обсязі 82 972 тис. грн (без ПДВ).
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Функціонування Оптового ринку електричної енергії
2.3.1. Виробництво електричної енергії
Загальна інформація
У І півріччі 2019 року продаж
електричної енергії в ОРЕ здійснювали
417 виробників електроенергії, у тому
числі ДП «НАЕК «Енергоатом» (єдиний
оператор атомних електростанцій
України),
5
компаній
теплових
електростанцій (до складу яких входять
12 великих ТЕС), ПрАТ «Укргідроенерго»
(до складу якого входять 7 ГЕС та
2 ГАЕС), 26 підприємств, що виробляють
електричну енергію на ТЕЦ та
когенераційних
установках,
та
384 підприємства, що виробляють
електричну енергію з використанням
Рис. 2.3.1. Структура встановленої потужності в секторі
виробництва електроенергії ОЕС України у 2019 році, %
альтернативних джерел енергії.
Структуру
встановленої
потужності в секторі виробництва електроенергії ОЕС України у 2019 році наведено на
рис. 2.3.145.

Виробники електричної енергії на теплових електростанціях (ТЕС)

Рис. 2.3.2. Структура платежів ГК ТЕС у І півріччі 2019 року, %

У І півріччі 2019 року генеруючі
компанії теплових електростанцій
(далі – ГК ТЕС) продавали електричну
енергію в ОРЕ за ціною, що
сформувалась за Правилами ОРЕ.
Згідно з Правилами ОРЕ ціни на
електроенергію для виробників, які
працюють за ціновими заявками,
формувалися
погодинно.
За
фактичними режимами роботи блоку
РСР щоденно нараховував ГК ТЕС
відповідні платежі (рис. 2.3.2).

У І півріччі 2019 року зміни в частині видів платежів до Правил ОРЕ не вносились. У частині
структури платежів у порівнянні з 2018 роком частка платежу ГК ТЕС за електроенергію
зменшилася на 2 %, частка платежів за робочу потужність та за маневреність зменшена на 4 % та
9 % відповідно. У І півріччі 2019 року тариф продажу електроенергії ГК ТЕС в ОРЕ залишався
майже на рівні 2018 року і становив 176,04 коп./кВтгод.
У структурі тарифу частка собівартості виробництва електроенергії збільшилась на 6 %, а
саме з 177,29 коп./кВтгод до 187,91 коп./кВтгод. Структуру тарифу закупівлі електроенергії ТЕС
у І півріччі 2019 року наведено на рис. 2.3.3. Зростання собівартості виробництва електроенергії
відбулося за рахунок збільшення витрат на паливо.
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Без Кримської ЕЕС та неконтрольованої території Донбаської ЕЕС.

57

Рис. 2.3.3. Структура тарифу закупівлі електроенергії ТЕС у 2015 – 2018 роках та І півріччі 2019 року, коп./кВт∙год

Паливна складова у структурі собівартості у 2019 році збільшилася на 7,4 %. При цьому
калорійність вугілля зменшилася на 1,6 % з 5 114 до 5 003 ккал/кг. Питомі витрати умовного
палива на виробництво електроенергії зменшилися на 0,9 % (з 405 до 401 г/кВт∙год).
Середній тариф ГК ТЕС та гранична ціна системи (ГЦС) за 2017 – 2018 роки та І півріччя 2019
року наведені на рис. 2.3.4.

Рис. 2.3.4. Середній тариф ГК ТЕС та ГЦС, грн/кВт∙год

Пунктом 18 розділу ХVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено
виробникам електричної енергії, яким на день набрання чинності цим Законом встановлена
інвестиційна складова до тарифу на електричну енергію та нарахування якої розпочато,
завершити реалізацію проєктів, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від
08 вересня 2004 року № 648, у строк, визначений центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, за
умови досягнення техніко-економічних показників, передбачених проєктною документацією,
затвердженою або схваленою в установленому порядку. При цьому Законом визначено
завдання Регулятора забезпечити нарахування до 01 липня 2019 року інвестиційної складової до
тарифу на електричну енергію виробників, визначених у пункті 18 розділу ХVII «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону. Зазначені вимоги Закону виконані Регулятором повністю.
Кошти інвестиційної складової, затвердженої відповідними постановами Регулятора, до
01.07.2019 враховувались як складова в тарифах на електричну енергію, що формуються згідно з
Правилами Оптового ринку електричної енергії України, та щомісяця перераховувались
розпорядником системи розрахунків на поточні рахунки із спеціальним режимом використання
виробників відповідно до умов Порядку затвердження та внесення змін до інвестиційної
складової в тарифі на електричну енергію, затвердженого постановою НКРЕКП від 23.02.2017
№ 224 (втратила чинність з дати початку дії нового ринку електричної енергії).
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До 01.07.2019 нарахування інвестиційної складової здійснювалося по чотирьох проєктах
реконструкції. За рахунок інвестиційної складової для повернення інвестицій, використаних з
метою виконання Плану реконструкції, на спеціальні рахунки ГК ТЕС у 2019 році надійшло
близько 254 млн грн (табл. 2.3.1).
Таблиця 2.3.1. Надходження коштів за рахунок інвестиційної складової на спеціальні рахунки ГК ТЕС
за 6 місяців 2019 року

Назва ГК ТЕС

АТ «ДТЕК Західенерго»
АТ «ДТЕК Дніпроенерго»
ПАТ «Центренерго»
ПАТ «Донбасенерго»

Проєкт

Енергоблок № 10 Бурштинської ТЕС
Енергоблок № 1 Криворізької ТЕС
Енергоблок № 2 Трипільської ТЕС (СОУ)
Енергоблок № 7 Слов’янської ТЕС

Сума, що надійшла
на спеціальний
рахунок, млн грн
78,6
59,1
29,2
86,6

Виробники електричної енергії на атомних електростанціях (АЕС)
Оператором усіх атомних електричних станцій в Україні є ДП «НАЕК «Енергоатом», до
складу якого входять чотири атомні електростанції – Запорізька, Рівненська, Южно-Українська та
Хмельницька, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків, з яких 13 блоків типу ВВЕР-1000 і
два – ВВЕР-440. Загальна встановлена потужність цих енергоблоків становить 13 835 МВт.
Встановлений відповідно до
затвердженої Методики46 тариф на
відпуск електричної енергії для АЕС ДП
«НАЕК «Енергоатом» у І півріччі
2019 року становив 56,67 коп./кВт∙год
(без ПДВ). Тариф на виробництво
теплової енергії, що виробляється на
АЕС, у 2019 році становив 92,05 грн/Гкал
(без ПДВ).
Середній тариф АЕС на відпуск
електричної енергії в ОРЕ за 2015 рік –
Рис. 2.3.5. Середній тариф АЕС на відпуск електричної енергії в І півріччя 2019 року наведено на
рис. 2.3.5.
ОРЕ за 2015 рік – І півріччя 2019 року, коп./кВт∙год
Починаючи з липня поточного
року
НКРЕКП
відповідно
до
законодавства втратила повноваження
щодо встановлення тарифів на відпуск
електричної енергії, що виробляється на
АЕС для ДП «НАЕК «Енергоатом».
Середній тариф на електричну
енергію, вироблену на АЕС, у І півріччі
2019 року становив 56,67 коп./кВт∙год
(без ПДВ). Структура тарифу АЕС за
І півріччя
2019
року
(фактична)
наведена на рис. 2.3.6.
Рис. 2.3.6. Структура тарифу АЕС за І півріччя 2019 року
Динаміка складових витрат
(фактична)
тарифу на електроенергію АЕС у
2016 році – І півріччі 2019 року відображена в додатку 2.3.1.

46

Методика формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на атомних електростанціях,
затверджена постановою НКРЕКП від 01.08.2017 № 990
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Загальний обсяг схваленої НКРЕКП Інвестиційної програми ДП «НАЕК «Енергоатом» на
2019 рік становив 15 967 млн грн (без ПДВ), з яких: за рахунок тарифів – 6 474,70 млн грн (без
ПДВ), за рахунок кредитних коштів – 9 492,46 млн грн (без ПДВ). Фактичне фінансування
Інвестиційної програми у 2019 році становило 12 939 млн грн або 81 % від річного плану. За
рахунок реалізації електроенергії та виробництва теплоенергії на фінансування заходів
Інвестиційної програми було спрямовано 6 660,2 млн грн (без ПДВ), що на 185,5 млн грн більше
ніж було передбачено схваленою Інвестиційною програмою на 2019 рік. Структура схваленої
Інвестиційної програми ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2019 рік зображена на рис. 2.3.7.

Рис. 2.3.7. Структура схваленої Інвестиційної програми ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2019 рік, млн грн

Структура фактично виконаної Інвестиційної програми ДП «НАЕК «Енергоатом» у
2019 році наведена на рис. 2.3.8.

Рис. 2.3.8. Структура фактично виконаної Інвестиційної програми ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2019 році, млн грн

Динаміка виконання Інвестиційної програми ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2019 році (у
тарифах на виробництво електричної та теплової енергії) наведена в додатку 2.3.2.

Виробники
електроенергії
на
гідроелектростанціях
гідроакумулюючих електростанціях (ГЕС та ГАЕС)

та

Тарифи на виробництво електричної енергії на ГЕС та ГАЕС (крім мікро-, міні- та малих ГЕС)
НКРЕКП встановлювала для ПрАТ «Укргідроенерго» та ДП «НАЕК «Енергоатом». До складу
ПрАТ «Укргідроенерго» входять 7 ГЕС (загальною встановленою потужністю 4 636,7 МВт) та
2 ГАЕС (загальною встановленою потужністю 1 172,4 МВт). До складу ДП «НАЕК «Енергоатом»
входять 1 ГЕС (встановленою потужністю 25 МВт) та 1 ГАЕС (встановленою потужністю 302 МВт).
Найбільшою ГЕС в Україні є ДніпроГЕС встановленою потужністю 1563,1 МВт.
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Загальний обсяг відпущеної електричної енергії, виробленої ГЕС та ГАЕС
ПрАТ «Укргідроенерго» та ДП «НАЕК «Енергоатом», у 2019 році становив 7 271,3 млн кВт∙год (у
тому числі ПрАТ «Укргідроенерго» – 7 048,1 млн кВт∙год, ГЕС та ГАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» –
223,2 млн кВт∙год).
Для ГЕС та ГАЕС відповідно до затвердженої методології 47 на І півріччя 2019 року
встановлювався двоставковий тариф на відпуск електричної енергії (з метою зниження впливу
сезонності виробництва на дохід підприємства). Двоставковий тариф складається зі ставки плати
за відпущену електричну енергію (за 1 кВт∙год) та ставки плати за робочу потужність (за 1 МВт).
Ставки плати за відпущену електроенергію та за робочу потужність встановлюються на кожний
квартал року.
Для ПрАТ «Укргідроенерго» на
2019 рік були встановлені двоставкові
тарифи, при яких середньорічні тарифи
становили: для ГЕС – 31,50 коп./кВт∙год
(без
ПДВ),
для
ГАЕС
–
266,10 коп./кВт∙год (без ПДВ). Разом
для
ГЕС
та
ГАЕС
плановий
середньорічний
тариф
становив
59,15 коп./кВт∙год (без ПДВ). Фактичний
середній
тариф
ГЕС/ГАЕС
ПрАТ
«Укргідроенерго»
на
відпуск
Рис. 2.3.9. Середні тарифи ГЕС/ГАЕС ПрАТ «Укргідроенерго» на електричної енергії у 2015 – 2019 роках
відпуск електричної енергії, коп./кВт∙год
наведено на рис. 2.3.9.
48
Схвалений за відповідною процедурою обсяг інвестиційної програми становив
3 063,0 млн грн (без ПДВ), з них за рахунок тарифу 2019 року – 1 527,9 млн грн, 1 455,1 млн грн –
кредитні кошти, 80,0 млн грн – інші джерела фінансування.
При плановому обсязі відпуску електричної енергії 6 000,7 млн кВт∙год у І півріччі
2019 року ГЕС та ГАЕС ПрАТ «Укргідроенерго» фактично відпустили 4 135,6 млн кВт∙год, що
зумовило зростання фактичного середнього тарифу до 70,39 коп./кВт∙год, який на 44 %
перевищив плановий тариф на І півріччя 2019 року в розмірі 48,94 коп./кВт∙год.
Структура
тарифу
ПрАТ «Укргідроенерго» у І півріччі
2019 року наведена на рис. 2.3.10. У
порівнянні з 2018 роком збільшились
витрати на амортизаційні відрахування,
витрати на оплату праці, витрати на
електроенергію
для
заповнення
водойм ГАЕС, повернення кредитів, при
цьому знизились витрати на рентну
плату за воду, капітальні інвестиції,
податок
на
прибуток,
виплату
дивідендів.
Динаміка
основних
складових
витрат
тарифу
на
Рис. 2.3.10. Структура тарифу ГЕС у І півріччі 2019 року, млн грн електроенергію
ГЕС наведена в
додатку 2.3.1.

47 Постанова НКРЕКП від 01.08.2017 № 989 «Про затвердження

Методики формування, розрахунку та встановлення тарифу на електричну енергію,
що виробляється на гідроелектростанціях».
48 Постанова НКРЕКП від 30.06.2015 № 1972 «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної
енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних
електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях».
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Основними напрямами Інвестиційної програми ПрАТ «Укргідроенерго» є проєкти,
спрямовані на розвиток та оновлення енергогенеруючих потужностей ПрАТ «Укргідроенерго»
для забезпечення можливості виконання завдань ГЕС та ГАЕС в ОЕС України в середньостроковій
перспективі, а саме: II черга реконструкції ГЕС, будівництво Дністровської ГАЕС, Канівської ГАЕС,
розширення Каховської ГЕС. Джерелами фінансування Інвестиційної програми у 2019 році були
власні кошти компанії (амортизаційні відрахування, чистий прибуток) та кредитні кошти.
Динаміку виконання Інвестиційної програми ПрАТ «Укргідроенерго» за рахунок коштів
тарифу наведено в додатку 2.3.2.
Для ГЕС та ГАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» (Ташлицька ГАЕС та Олександрівська ГЕС) у
І півріччі 2019 році діяли двоставкові тарифи на відпуск електричної енергії, за яких середній
тариф за І півріччя 2019 року склав 378,03 коп./кВт∙год.

Виробники електроенергії на теплоелектроцентралях (ТЕЦ)
НКРЕКП у 2019 році здійснювала регулювання 33 суб'єктів господарювання, які виробляли
електричну енергію на ТЕЦ та когенераційних установках та відпускали електричну енергію в ОЕС
України. Загальний обсяг відпущеної у І півріччі 2019 року електричної енергії в ОРЕ, що була
вироблена на ТЕЦ та когенераційних установках, становив 5 289,5 млн кВт∙год.
Тарифи на відпуск електричної енергії для ТЕЦ на 2019 рік були встановлені з 01 січня
2019 року по 01 липня 2019 року. Відповідно до методики 49 при встановленні тарифів на відпуск
електричної
енергії
для
ТЕЦ
ураховувались ціна природного газу,
яка становила 6 235,51 грн за 1 000 м3
(без ПДВ), та тариф на транспортування
і розподіл природного газу в розмірі
732,70 грн за 1000 м3 (без ПДВ). Також
була
врахована
ціна
вугілля
антрацитової групи на рівні 2 782,03
грн/т (без транспортування) та газової
групи на рівні 2 465,60 грн/т (без
транспортування). Структура тарифів
ТЕЦ у І півріччі 2019 році наведена на
рис. 2.3.11.
Рис. 2.3.11. Структура тарифів ТЕЦ у І півріччі 2019 року
Середньозважений тариф на
відпуск електричної енергії для ТЕЦ та
когенераційних установок у І півріччі
2019 року склав 178,81 коп./кВт∙год, що
на 16,1 % менше тарифу за попередній
рік. Динаміка тарифів ТЕЦ за 2015 рік –
І півріччя 2019 року наведена на
рис. 2.3.12.
Динаміка
основних
складових тарифів на електроенергію
ТЕЦ наведена в додатку 2.3.1.
Основне
обладнання
на
більшості станцій було спроєктоване за
нормами 1950-х років, а введене в
Рис. 2.3.12. Динаміка тарифів ТЕЦ за 2015 рік – І півріччя
експлуатацію в 1960-х – 70-х роках. На
2019 року, коп./кВт∙год
переважній
більшості
станцій
проєктний ресурс обладнання вже
49

Постанова НКРЕКП від 01.08.2017 № 991 «Про затвердження Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та
(або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках».
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вичерпано і воно експлуатується понад парковий термін експлуатації. Зношеність основних
фондів складає 70 – 80 %, розрахунковий рівень амортизації є низьким, що ускладнює виконання
робіт з модернізації, реконструкції та придбання нового обладнання. Зношеність обладнання
призводить до збільшення питомих витрат палива на виробництво та, відповідно, до
неефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.
Загальний обсяг інвестиційних програм для 11 ТЕЦ у 2019 році, схвалений НКРЕКП
відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва
електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках 50,
становив 409,3 млн грн (без ПДВ).
Інвестпрограми були спрямовані на реконструкцію, модернізацію та розвиток основних
фондів, у тому числі електротехнічного та теплотехнічного обладнання, загальностанційного
обладнання. Джерелами фінансування інвестиційних програм ТЕЦ у 2019 році в основному були
амортизаційні відрахування, по деяких ТЕЦ – прибуток. Відповідно до звітів щодо виконання
інвестиційних програм за 2019 рік, наданих ліцензіатами, фактичне фінансування інвестиційних
програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії (відносно річних планів,
схвалених НКРЕКП) за рахунок коштів тарифів (цін) на відпуск електричної та виробництво
теплової енергії за 2019 рік становить 251,5 млн грн (без ПДВ) або 61 % від річного плану,
фактичне освоєння зазначених інвестиційних програм становить 240,9 млн грн (без ПДВ) або 59 %
від річного плану.
Динаміку виконання інвестиційних програм ТЕЦ наведено в додатку 2.3.2.

Виробники електричної енергії з альтернативних джерел енергії
Законом України «Про альтернативні джерела енергії» (зі змінами, внесеними Законом
України «Про ринок електричної енергії») передбачено механізм стимулювання розвитку
виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії шляхом встановлення
«зеленого» тарифу. Високий рівень «зеленого» тарифу в Україні сприяв стрімкому нарощуванню
потужностей об’єктів альтернативної енергетики (а саме сонячних та вітрових електростанцій) та
викликав необхідність змін на рівні первинного законодавства. Так, у квітні 2019 року був
прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення
конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» (реєстр.
№ 2712-VIII), метою якого стало створення конкурентних засад для надання підтримки проєктам
будівництва об’єктів відновлюваної енергетики та досягнення балансу інтересів суспільства,
споживачів електричної енергії та інших учасників ринку, зокрема, шляхом проведення
відповідних аукціонів, запровадження спрощеної процедури встановлення «зеленого» тарифу
для споживачів електричної енергії, потужність генеруючих установок яких не перевищує 150 кВт,
врегулювання процедури перегляду «зеленого» тарифу у разі проведення реконструкції,
технічного переоснащення, капітального ремонту. Крім того, у липні 2019 року був прийнятий
Закон України «Про внесення змін до статті 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела
енергії» щодо врегулювання питання генерації електричної енергії приватними
домогосподарствами» (реєстр № 2755-VIII), яким, зокрема, усунуті неузгодженості у порядку
встановлення рівня «зеленого» тарифу для приватних домогосподарств, генеруючі установки
яких розміщені на земельних ділянках, потужність яких не перевищує 30 кВт та які виробляють
електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, а також усунуті неточності у порядку
розрахунку величини «зеленого» тарифу для споживачів електричної енергії, у тому числі
енергетичних кооперативів, потужність генеруючих установок яких не перевищує 150 кВт.
Зазначені зміни дають можливість проводити перерахунок величин «зеленого» тарифу
відповідно до середнього курсу євро за 30 календарних днів до останнього у кварталі засідання
НКРЕКП.

50

Постанова НКРЕКП від 15.10.2015 № 2585.
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Зі зміною первинного законодавства щодо вдосконалення механізму стимулювання у сфері
ВДЕ НКРЕКП привела у відповідність свої нормативно-правові акти та прийняла Порядок
встановлення, перегляду та припинення
дії «зеленого» тарифу на електричну
енергію для суб'єктів господарської
діяльності, споживачів електричної
енергії, у тому числі енергетичних
кооперативів,
та
приватних
домогосподарств, генеруючі установки
яких виробляють електричну енергію з
альтернативних джерел енергії51.
У 2019 році НКРЕКП встановила
«зелений» тариф для 511 об’єктів
електроенергетики, що виробляють
електричну енергію з альтернативних
Рис. 2.3.13. Встановлена потужність виробників електричної
джерел енергії. Встановлена потужність
енергії з ВДЕ за «зеленим» тарифом у 2019 році, МВт
об’єктів
електроенергетики,
що
виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, за підсумками 2019 року
зросла втричі в порівнянні з 2018 роком та становить 6 378,6 МВт (рис. 2.3.13). Загальна
встановлена
потужність
об'єктів
електроенергетики, що виробляють
електричну енергію з альтернативних
джерел енергії та яким встановлено
«зелений» тариф у 2019 році, становить
4 249,6 МВт (з яких ВЕС – 637,1 МВт,
СЕС – 3 537,3 МВт, біомаса/біогаз – 71,3
МВт,
мікро-,
мініта
малі
гідроелектростанції – 3,9 МВт). При
цьому у 2019 році у зв’язку з початком
дії нового ринку електричної енергії та
необхідністю
отримання
ліцензій
Рис. 2.3.14. Динаміка встановленої потужності виробників з ВДЕ відповідно до нових ліцензійних умов з
за «зеленим» тарифом, МВт
виробництва
електричної
енергії
відбулось додаткове коригування загальної встановленої потужності об’єктів електроенергетики,
а саме було проведено перерахунок загальної встановленої потужності об’єктів
електроенергетики
виходячи
з
потужності
генераторів
струму,
розташованих на об’єкті. У результаті
зміни підходів до визначення величини
загальної встановленої потужності в
нових ліцензійних умовах величина
загальної встановленої потужності
додатково збільшилась на 11,8 МВт
(рис. 2.3.14).
Виробництво електричної енергії
за
2019
рік
об’єктами
електроенергетики, яким встановлено
«зелений» тариф, порівняно з 2018
Рис. 2.3.15. Динаміка корисного відпуску електроенергії
виробниками з ВДЕ за «зеленим» тарифом, млн кВт∙год
роком
збільшилось
на
2 828,2
51

Постанова НКРЕКП від 30 серпня 2019 року № 1817.
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млн кВт∙год та становить 5 605,4 млн кВт∙год (відповідно до даних форм звітності № 1-НКРЕ)
(рис. 2.3.15). Динаміка середньозважених величин «зелених» тарифів наведена в додатку 2.3.3.
Будівництво та введення в експлуатацію у 2019 році нових об’єктів електроенергетики, що
виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, дало змогу збільшити
зайнятість населення в секторі енергетики та призвело до зростання кількості нових робочих
місць. Станом на 01.01.2020 в секторі енергетики, пов’язаному з виробництвом електричної
енергії з альтернативних джерел енергії, зайнято 7 840 робітників.
Динаміка кількості суб'єктів господарювання та об'єктів електроенергетики, що
виробляють електричну енергію з ВДЕ, наведена на рис. 2.3.16.

Рис. 2.3.16. Динаміка кількості суб'єктів господарювання та об'єктів електроенергетики, що виробляють
електричну енергію з ВДЕ

Відповідно до статті 58 Закону споживач має право встановлювати такі генеруючі
установки, призначені для виробництва електричної енергії:
побутові споживачі у своїх приватних домогосподарствах – генеруючі установки,
встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт52, призначені для виробництва електричної
енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру;
інші споживачі, у тому числі енергетичні кооперативи, – генеруючі установки, встановлена
потужність яких не перевищує 150 кВт, призначені для виробництва електричної енергії з енергії
сонячного випромінювання та/або енергії вітру, з біомаси, біогазу, з гідроенергії, геотермальної
енергії.
При цьому виробництво електричної енергії здійснюється без відповідної ліцензії.
Приватні домогосподарства здійснюють продаж виробленої електричної енергії в обсязі,
що перевищує місячне споживання такого приватного домогосподарства, за «зеленим» тарифом
постачальнику універсальних послуг на підставі укладеного між ними договору про купівлюпродаж електричної енергії за «зеленим» тарифом, який оформлюється сторонами у формі
додатка до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг.
Усього в 2019 році ПУП було закуплено електричної енергії, виробленої генеруючими
установками приватних домогосподарств, в обсязі 284 007,8 тис. кВт∙год вартістю 1 496,7 млн грн
(без ПДВ).
Усього станом на кінець звітного року налічується 22 462 приватні домогосподарства з
генеруючими установками, призначеними для виробництва електричної енергії з енергії
сонячного випромінювання та/або енергії вітру, що на 14 983 або в 3 рази більше ніж у 2018 році.
При цьому встановлена потужність таких установок склала 575 МВт, що на 400,6 МВт або в
52

До внесення змін до Закону (Законом від 25.04.2019 № 2712-VIII) побутові споживачі мали право встановлювати генеруючі установки,
встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт.
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3,3 раза більше ніж у 2018 році. Найбільша кількість генеруючих установок, призначених для
виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру (за
кількістю укладених договорів про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом
приватним домогосподарством), встановлена в таких областях: Дніпропетровська – 2 704 або
12,0 % від загальної кількості генеруючих установок, Тернопільська – 2070 або 9,2 %, Київська –
1 797 або 8,0 %, Івано-Франківська – 1 774 або 7,9 % (рис. 2.3.17).

Рис. 2.3.17. Кількість генеруючих установок у приватних домогосподарствах, призначених для виробництва
електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру

Балансування в ОЕС України щомісячно до 01 липня 2019 року
Балансування попиту та пропозиції електричної енергії в ОЕС України здійснювалось
шляхом планування розпорядником системи розрахунків (ДП «Енергоринок») за добу до доби
постачання обсягів споживання та виробництва електричної енергії на добу постачання та
коригування диспетчером ДП «НЕК «Укренерго» навантаження впродовж доби постачання.
Погодинний прогноз споживання електричної енергії в ОЕС України на наступну добу
готувало ДП «Енергоринок» та згідно з Правилами ОРЕ формувало на наступну добу погодинний
графік навантаження ОЕС України в цілому та для кожного блоку (станції) окремо. Такий графік
погоджувався з диспетчерським центром ДП «НЕК «Укренерго».
У І півріччі 2019 року змін у порядку включення генеруючого обладнання виробників до
графіка навантаження не відбулось.
ДП «НЕК «Укренерго» щоденно формувало вимоги щодо наявності резерву потужності,
який необхідно забезпечити при формуванні графіка навантаження. Вимоги щодо резерву
потужності визначені в Кодексі системи передачі.
Таблиця 2.3.2. Види та обсяги добових резервів 53
Вид резерву
Холодний резерв (формують енергоблоки,
тривалість пуску яких не перевищує 8 годин)
Гарячий резерв на завантаження, у тому числі:
на ТЕС
на ГЕС та ГАЕС
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Обсяг
1 000 МВт
1 000 МВт
від 400 до 700 МВт
300 – 600 МВт (у залежності від
забезпеченості водними ресурсами)

Інформація щодо видів та обсягів добових резервів наведена згідно з листом ДП «НЕК «Укренерго» від 23.01.2019 № 01/2550.
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У
результаті
здійснення
планування роботи ОЕС України на
наступну
добу
ДП «Енергоринок»
складало та надавало диспетчерському
центру ДП «НЕК «Укренерго» графік
навантаження, порядок пуску блоків з
резерву, порядок зупинки блоків у
резерв у нічні години, порядок зупинки
блоків у резерв до кінця розрахункової
доби, графік гарячого резерву (порядок
навантаження/розвантаження блоків).
Середньозважені обсяги обертових
Рис. 2.3.18. Середньозважені обсяги обертових резервів на
резервів
на
завантаження
та
завантаження та розвантаження блочних ТЕС
розвантаження блочних ТЕС у І півріччі
у І півріччі 2019 року, МВт
2019 року наведено на рис. 2.3.18.
Відповідно до Правил ОРЕ члени
ОРЕ були зобов’язані виконувати графік
навантаження на наступну добу та
команди диспетчерського центру.
Балансування
виробництва
та
споживання електричної енергії в ОЕС
України в режимі реального часу
здійснювалось ДП «НЕК «Укренерго»
шляхом видачі оперативних команд
виробникам, об'єкти яких підключені до
ОЕС України.
За
відхилення
фактичного
Рис. 2.3.19. Платежі за недовиробництво в структурі тарифу
виробників, що працюють за ціновими заявками, грн/МВт∙год
виробітку електричної енергії від
графіка навантаження за командою
диспетчера
для
виробників
передбачено додаткові платежі.
За даними ДП «Енергоринок», за
І півріччя 2019 року платежі за
недовиробництво та надвиробництво в
структурі тарифу виробників змінилися
незначно в порівнянні з 2018 роком та
склали:
надвиробництво
–
7,6
грн/МВт∙год (проти 6,1 у 2018 році),
недовиробництво – 6,6 грн/МВт∙год
(проти 7,1 у 2018 році) (рис. 2.3.19 та
Рис. 2.3.20. Платежі за надвиробництво в структурі тарифу
рис. 2.3.20).
виробників, що працюють за ціновими заявками, грн/МВт∙год
За порушення режиму роботи
виробником (недотримання графіка, невиконання команди) Правила ОРЕ передбачали
зменшення платежів відповідним блокам.

2.3.2. Оптовий ринок електричної енергії України (до 01.07.2019)
Загальна інформація про Оптовий ринок електроенергії
З 1996 року Оптовий ринок електричної енергії України (ОРЕ) функціонував за моделлю
«єдиного покупця». Засади роботи ОРЕ визначались Законом України «Про електроенергетику»
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(до запровадження нової моделі ринку з 01.07.2019 чинними залишались статті 15, 15 1 та 17
Закону) та Договором між членами ОРЕ (ДЧОРЕ), сторонами якого були виробники,
постачальники електричної енергії, оптовий постачальник електроенергії (ДП «Енергоринок»), а
також підприємство, що здійснює диспетчерське (оперативно-технологічне) управління ОЕС
України та передачу електроенергії (ДП «НЕК «Укренерго»). Невід’ємною частиною ДЧОРЕ були
Правила Оптового ринку електричної енергії України (Правила ОРЕ), якими визначався механізм
функціонування ОРЕ, порядок розподілу навантажень між генеруючими джерелами, правила
формування ринкової ціни на електричну енергію тощо. Погодження ДЧОРЕ відбувалось з
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної
політики в електроенергетичному комплексі, НКРЕКП та Антимонопольним комітетом України.
Положення ДЧОРЕ визначали умови діяльності, права, обов’язки та відповідальність сторін, що
працюють в ОРЕ.
Відповідно до законодавства всі виробники продавали, а всі постачальники купували
електричну енергію у ДП «Енергоринок» (модель «єдиного покупця»). Усі виробники та
постачальники електричної енергії укладали договори купівлі-продажу електричної енергії з ДП
«Енергоринок», яке виконувало функції оптового постачальника електричної енергії на підставі
відповідної ліцензії.
НКРЕКП у межах своїх повноважень здійснювала цінове регулювання ціноутворення на
ринку електричної енергії та погоджувала або схвалювала рішення Ради ОРЕ, зокрема щодо
платіжно-розрахункових відносин, внесення змін і доповнень до ДЧОРЕ, додатків до нього,
зокрема Правил ОРЕ.
Протягом І півріччя 2019 року функціонування Оптового ринку електричної енергії
здійснювалось за Правилами ОРЕ. З 01.07.2019 започатковано нову систему відносин на оптовій
частині ринку електричної енергії, нову модель функціонування ринку (модель двосторонніх
договорів та балансуючого ринку) та впроваджено нові правила ринку.
Оптова ринкова ціна (ОРЦ)
Відповідно до Правил ОРЕ ОРЦ
визначається
як
середньозважена
величина вартості закупівлі електричної
енергії від усіх виробників, що продають
електричну
енергію
в
ОРЕ,
з
урахуванням тарифу на передачу,
витрат на забезпечення функціонування
ОРЕ та додаткових загальнодержавних
витрат (збір у вигляді цільової надбавки
до діючого тарифу на теплову та
електричну
енергію,
компенсація
пільгових тарифів для деяких категорій
споживачів, у першу чергу побутових
Рис. 2.3.21. Динаміка прогнозованої ОРЦ у 2017 – 2019 роках,
споживачів
тощо).
Динаміка
грн/МВт∙год
прогнозованої ОРЦ у 2017 – 2019 роках
зазначена на рис. 2.3.21.
Відбулось зростання фактичної ОРЦ продажу електроенергії з ОРЕ з 1 586,69 грн/МВт∙год
у 2018 році до 1 618,42 грн/МВт∙год у І півріччі 2019 року (на 8,2 %). Відповідно відбулись зміни і
у структурі ОРЦ (рис. 2.3.22 та додаток 2.3.4).
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Рис. 2.3.22. Динаміка складових ОРЦ за 2018 – 2019 роки, %

Динаміка цін на біржах ЄС, ОРЦ та граничної ціни системи на ОРЕ України зазначена на
рис. 2.3.23.

Рис. 2.3.23. Середньомісячні ціни на електроенергію на енергетичних біржах у 2019 році, євро за МВт∙год

Динаміка основних складових балансу електричної енергії на ОРЕ за 2013 – 2019 роки
відображена в додатках 2.3.5 та 2.3.6.
Слід відмітити, що, оскільки з 01 липня 2019 року почала діяти нова модель ринку
електричної енергії та ціни на електричну енергію формуються на ринкових засадах, тобто є
вільними (ринковими) цінами, необхідність визначення прогнозованої оптової ринкової ціни
електричної енергії відсутня.
Це передбачено постановою НКРЕКП від 23.08.2018 № 894 «Про визнання такими, що
втратили чинність, деяких постанов Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України, Національної комісії регулювання електроенергетики України,
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», згідно
з якою постанова НКРЕКП від 03 березня 2016 року № 289 «Про затвердження Порядку
формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії» втрачає чинність з дати
початку дії нового ринку електричної енергії згідно із Законом України «Про ринок електричної
енергії».
Розрахунки на ОРЕ
Розрахунки на ОРЕ відповідно до статті 151 Закону України «Про електроенергетику»
здійснювалися через систему поточних рахунків зі спеціальним режимом використання
енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії
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на закріпленій території, їх відокремлених підрозділів, постачальників універсальних послуг,
постачальника «останньої надії» та оптового постачальника електричної енергії, відкритих в
установах уповноваженого банку (з 2006 року – АТ «Ощадбанк»).
Алгоритм розподілу коштів згідно зі статтею 151 Закону України «Про електроенергетику»
та Законом України «Про ринок електричної енергії» затверджувався НКРЕКП і реалізувався
установами уповноваженого банку ОРЕ.
Постановою НКРЕ від 13 червня 2013 року № 700 (зі змінами) було затверджено порядок,
який визначав алгоритм розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом
використання електропостачальників, що виконують функції постачальника універсальних
послуг (далі – ПУП) та постачальника «останньої надії» (далі – ПОН) на закріпленій території,
операторів систем розподілу (у тому числі як правонаступників енергопостачальників, що
здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території)
(далі – ОСР) на поточні рахунки ПУП, ПОН, ОСР та на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання оптового постачальника електричної енергії (далі – Порядок).
Метою цього Порядку було забезпечення належного функціонування ОРЕ шляхом
здійснення прозорих розрахунків на ньому.
Так, згідно з інформацією ДП «Енергоринок», за І півріччя 2019 року:
ОСР (як правонаступники енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з
постачання електричної енергії на закріпленій території) здійснили погашення заборгованості за
електричну енергію, куповану на ОРЕ до 01.01.2019, на суму 4 495,2 млн грн;
ПУП здійснили закупівлю електричної енергії на ОРЕ на суму 21 256,7 млн грн (з ПДВ) та
забезпечили розрахунок з ДП «Енергоринок» на рівні 92,5 % (заборгованість поточного періоду з
урахуванням доплат за 14 діб наступного періоду (станом на 15.07.2019) – 1 584,9 млн грн);
ПОН здійснив закупівлю електричної енергії на ОРЕ на суму 1 792,7 млн грн (з ПДВ) та
забезпечив розрахунок з ДП «Енергоринок» на рівні 65,9 % (заборгованість поточного періоду з
урахуванням доплат за 14 діб наступного періоду (станом на 15.07.2019) – 610, 5 млн грн).
У результаті дії Порядку ДП «Енергоринок» здійснено розрахунок з виробниками
електричної енергії за відпущену ними електричну енергію у І півріччі 2019 року (з урахуванням
доплат за 15 діб наступного періоду (станом на 16.07.2019)) на 87,1 %, зокрема в лютому та квітні
2019 року – на 100 %.
Із загального обсягу коштів, що надходили на рахунок оптового постачальника,
першочергово перераховувалися кошти на поточний рахунок ДП «Енергоринок» для
відшкодування витрат у межах кошторису ДП «Енергоринок».
Залишок коштів розподілявся між:
 виробниками електричної енергії ТЕС, ГЕС, АЕС та НЕК «Укренерго» (крім виробників
електричної енергії, що провадять діяльність на неконтрольованій території, визначених
центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної
політики в електроенергетичному комплексі, відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 07 травня 2015 року № 263 «Про особливості регулювання відносин у сфері
електроенергетики на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або
здійснюють не в повному обсязі свої повноваження») пропорційно до розрахункового
обсягу товарної продукції, нарахованого наростаючим підсумком з початку місяця;
 виробниками електричної енергії ТЕЦ (крім виробників електричної енергії, що провадять
діяльність на неконтрольованій території, визначених центральним органом виконавчої
влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному
комплексі, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 2015 року №
263 «Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на території, де
органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі
свої повноваження») відповідно до їх фактичної товарної продукції попереднього
розрахункового дня та наростаючим підсумком з початку місяця;
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виробниками електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім виробників
електричної енергії, що провадять діяльність на неконтрольованій території, визначених
центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної
політики в електроенергетичному комплексі, відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 07 травня 2015 року № 263 «Про особливості регулювання відносин у сфері
електроенергетики на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або
здійснюють не в повному обсязі свої повноваження») після отримання від виробника
оригіналу акта купівлі-продажу електричної енергії.
Оплата послуг з передачі електричної енергії за І півріччя 2019 року НЕК «Укренерго» була
на рівні 83,4 %.
Оптовий постачальник електричної енергії
Діяльність Державного підприємства «Енергоринок», утвореного КМУ, регламентувалася
Законом України «Про електроенергетику», ДЧОРЕ, Умовами та Правилами здійснення
підприємницької діяльності з оптового постачання електроенергії та його Статутом.
ДП «Енергоринок» виконувало функції розпорядника системи розрахунків та розпорядника
коштів Оптового ринку, забезпечувало
функціонування ОРЕ України. Статутом
ДП «Енергоринок» отримання прибутку
не
передбачено.
Фінансування
діяльності
ДП
«Енергоринок»
здійснювалося в межах кошторису на
оптове постачання електричної енергії,
що затверджувався НКРЕКП і був
складовою частиною оптової ринкової
ціни. Кошторис установлювався таким
чином, щоб забезпечити ліцензіату
достатні надходження коштів для
Рис. 2.3.24. Структура доходів ДП «Енергоринок»
відшкодування його обґрунтованих
за січень – червень 2019 року, тис. грн
витрат, пов’язаних з ліцензованою
діяльністю,
витрат
на
розвиток
Оптового ринку електричної енергії та
стимулювати ліцензіата до скорочення
витрат.
На
основі
наданих
ДП «Енергоринок» матеріалів щодо
обґрунтування
статей
проєкту
кошторису і аналізу фактичних доходів
та видатків за 2018 рік НКРЕКП
затвердила
кошторис
ДП
«Енергоринок» на 2019 рік (постанова
НКРЕКП від 04 грудня 2018 року № 1596
(зі змінами)) на загальну суму 516 666,1
Рис. 2.3.25. Структура видатків ДП «Енергоринок» за січень –
тис. грн (статті доходів та видатків
червень 2019 року, тис. грн
зображено на рис. 2.3.24 та 2.3.25).
Удосконалення механізмів функціонування Оптового ринку електричної енергії
З метою врегулювання питання погашення заборгованості, яка виникла в січні – червні
2019 року у виробників електричної енергії перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий
природний газ, ураховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 № 670-р
«Про порядок розрахунків за спожитий природний газ виробниками електричної енергії, які
використовують природний газ для її виробництва» (далі – Розпорядження КМУ № 670-р),
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протягом І півріччя 2019 року НКРЕКП вносила зміни до постанови НКРЕКП від 29.12.2017 № 1611
«Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання
оптового постачальника електричної енергії»54, згідно з якими встановлювались нормативи
перерахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання окремої
енергогенеруючої компанії, відкритий в уповноваженому банку на виконання Розпорядження
КМУ № 670-р, що забезпечило проведення розрахунків енергогенеруючими компаніями з НАК
«Нафтогаз України» на загальну суму 1 708,18 млн грн.
З метою здійснення погашення заборгованості генеруючих компаній за спожитий
природний газ для виробництва електричної енергії перед НАК «Нафтогаз України», яка склалася
станом на 01.01.2019, та ураховуючи Розпорядження КМУ № 670-р, НКРЕКП постановою від
18.01.2019 № 30 внесла зміни до постанови НКРЕКП від 14.06.2018 № 397. Також у зв’язку із
повним погашенням деякими генеруючими компаніями заборгованості перед НАК «Нафтогаз
України» за спожитий природний газ, яка виникла до 01.01.2019, НКРЕКП постановами від
26.02.2019 № 250 та від 22.03.2019 № 382 внесла зміни до постанови НКРЕКП від 14.06.2018
№ 397.
Постановою НКРЕКП від 09.07.2019 № 1370 «Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України, Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» постанови НКРЕКП
від 29.12.2017 № 1611 (зі змінами) та від 14.06.2018 № 397 (зі змінами) визнані такими, що
втратили чинність.
18.01.2019 НКРЕКП прийнято постанову № 26 «Про внесення змін до постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 13.06.2013
№ 700» (29.01.2019 опублікована в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр»
та набрала чинності з дня, наступного за днем її опублікування), яка визначає порядок розподілу
коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, що
виконують функції ПУП та ПОН на закріпленій території, ОСР (у тому числі як правонаступників
енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії
на закріпленій території) на поточні рахунки ПУП, ПОН, ОСР та на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії.
Постановою НКРЕКП від 23.08.2018 № 894 «Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України,
Національної комісії регулювання електроенергетики України, Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики, Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» постанова НКРЕ від 13.06.2013 № 700
визнана такою, що втратила чинність.
Для забезпечення проведення платіжно-розрахункових відносин на Оптовому ринку
електричної енергії України НКРЕКП вносила зміни до алгоритму розподілу коштів для ПУП, ПОН
та ОСР55.
З метою повернення споживачам коштів, які були помилково сплачені ними в січні –
лютому 2019 року за електричну енергію на поточні рахунки із спеціальним режимом
використання ОСР та перераховані на поточний рахунок із спеціальним режимом використання
оптового постачальника (ДП «Енергоринок») відповідно до постанов НКРЕКП від 28.12.2018
№ 2078 та від 30.01.2019 № 113, ураховуючи прийняте на засіданні, що відбулося 22.03.2019,
рішення Ради ОРЕ (підпункт 5.3 пункту 5 протоколу № 8) про затвердження переліку ОСР, яким
необхідно повернути помилково сплачені споживачами кошти, та сум цих коштів, НКРЕКП
54

Постанови НКРЕКП від 18.01.2019 № 31, від 22.02.2019 № 232, від 22.03.2019 № 381, від 22.04.2019 № 583, від 28.05.2019 № 803 та від
25.06.2019 № 1170.
55 Постановами НКРЕКП від 28.12.2018 № 2078 та від 30.01.2019 № 113 затверджено алгоритм розподілу коштів для ПУП, ПОН та ОСР, д о якого
внесено зміни постановами НКРЕКП від 08.02.2019 № 169, від 19.02.2019 № 227, від 26.02.2019 № 251, від 05.03.2019 № 287, від 14.03.2019 № 326,
від 22.03.2019 № 380, від 29.03.2019 № 451, від 05.04.2019 № 496, від 12.04.2019 № 556, від 26.04.2019 № 636, від 11.05.2019 № 691, від 28.05.2019
№ 802, від 04.06.2019 № 935, від 07.06.2019 № 958 та від 25.06.2019 № 1172.
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постановою від 12.04.2019 № 555 затвердила зазначене вище рішення Ради ОРЕ та постановою
від 12.04.2019 № 556 внесла відповідні зміни до алгоритму розподілу коштів, затвердженого
постановою НКРЕКП від 30.01.2019 № 113 «Про алгоритм розподілу коштів».
З метою повернення споживачам коштів, які були помилково та надлишково сплачені
ними в січні – квітні 2019 року за електричну енергію на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання ДПЗД «Укрінтеренерго» та перераховані на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання оптового постачальника (ДП «Енергоринок») відповідно до
постанови НКРЕКП від 30.01.2019 № 113, ураховуючи прийняте на засіданні, що відбулося
22.05.2019, рішення Ради ОРЕ (підпункт 5.3 пункту 5 протоколу № 13) про затвердження суми
надмірно або помилково сплачених споживачами коштів ДПЗД «Укрінтеренерго», які необхідно
повернути споживачам, НКРЕКП постановою від 07.06.2019 № 957 затвердила зазначене вище
рішення Ради ОРЕ та постановою від 07.06.2019 № 958 внесла відповідні зміни до алгоритму
розподілу коштів, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.01.2019 № 113 «Про алгоритм
розподілу коштів».
Постановою НКРЕКП від 09.07.2019 № 1370 «Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України, Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» постанова НКРЕКП
від 30.01 2019 № 113 визнана такою, що втратила чинність.
Для забезпечення надходження в червні 2019 року коштів виробникам електричної
енергії з альтернативних джерел енергії (далі – ВАД) за товарну продукцію червня 2019 року
НКРЕКП постановою від 18.06.2019 № 1042 внесла зміни до алгоритму розподілу коштів з
поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної
енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 29.12.2017 № 1611, згідно з якими ВАД включено
до пропорційного розподілу та перерахування ДП «Енергоринок» коштів виробникам
електричної енергії за товарну продукцію розрахункового місяця в розрахунковому місяці.

Продаж в ОРЕ
Загальний обсяг проданої виробниками електроенергії в ОРЕ за І півріччя 2019 року склав
73 046,3 млн кВт∙год, у тому числі ДП «НАЕК «Енергоатом» (40 259,5 млн кВт∙год), 5 генеруючими
компаніями теплових електростанцій (20 878,9 млн кВт∙год), ПрАТ «Укргідроенерго»
(4 135,6 млн кВт∙год), 26 підприємствами, що виробляють електричну енергію на ТЕЦ та
когенераційних установках (5 326,2 млн кВт∙год), та 384 підприємствами, що виробляють
електричну енергію з використанням альтернативних джерел (2 446,1 млн кВт∙год).
Вартість електроенергії, проданої всіма українськими виробниками в ОРЕ, за І півріччя
2019 року становила 100,5 млрд грн (з ПДВ).

Купівля з ОРЕ
У І півріччі 2019 року закупівля електропостачальниками електричної енергії на ОРЕ для
постачання українським споживачам та для експорту, а також операторами систем розподілу для
компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами
склала 71,2 млрд кВт∙год.
Загальна вартість електроенергії, купованої на ОРЕ, склала 108,2 млрд грн (з ПДВ). При
цьому в рахунок поточної оплати за електричну енергію, куповану на ОРЕ за І півріччя 2019 року,
надійшло всього 104,9 млрд грн (97,0 %). Загальний рівень розрахунків по Україні за куповану
електроенергію становив 98,7 % (106,8 млрд грн) від вартості товарної продукції.
Згідно з інформацією ДП «Енергоринок», за І півріччя 2019 року рівень поточних
розрахунків ОСР, ПУП, ПОН перед ДП «Енергоринок» з урахуванням доплат за 14 діб наступного
періоду (станом на 15.07.2019) склав:
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ОСР – 94,2 % (вартість товарної продукції – 11 686,5 млн грн, заборгованість –
683,6 млн грн);
ПУП – 92,5 % (вартість товарної продукції – 21 256,7 млн грн, заборгованість –
1 585,0 млн грн);
ПОН – 65,9 % (вартість товарної продукції – 1 792,7 млн грн, заборгованість –
610,5 млн грн).

2.3.3. Новий ринок електричної енергії (з 01.07.2019)
Загальна інформація
З 01.07.2019 запрацювала нова модель ринку електричної енергії – модель двосторонніх
договорів та балансуючого ринку, правові засади якої визначені Законом України «Про ринок
електричної енергії» (далі – Закон). За структурою нова модель ринку є зіставною зі структурою
європейських ринків електричної енергії. Ринок електричної енергії України як і в країнах ЄС
складається з організованих (ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок та
балансуючий ринок) та позаорганізованих (двосторонні договори) сегментів.
Ринок електричної енергії «на добу наперед» – сегмент ринку електричної енергії, на
якому здійснюється купівля-продаж електричної енергії на наступну за днем проведення торгів
добу.
Внутрішньодобовий ринок електричної енергії – сегмент ринку електричної енергії, на
якому купівля-продаж електричної енергії здійснюється безперервно після завершення торгів на
ринку «на добу наперед» та впродовж доби фізичного постачання електричної енергії.
Балансуючий ринок електричної енергії – ринок, організований оператором системи
передачі електричної енергії з метою забезпечення достатніх обсягів електричної потужності та
енергії, необхідних для балансування в реальному часі обсягів виробництва та імпорту
електричної енергії і споживання та експорту електричної енергії, врегулювання системних
обмежень в об’єднаній енергетичній системі України, а також фінансового врегулювання
небалансів електричної енергії.
Двосторонній договір – договір купівлі-продажу електричної енергії, укладений між
двома учасниками ринку поза організованими сегментами ринку, крім договору постачання
електричної енергії споживачу.
Окремим сегментом ринку, який визначено Законом та який функціонує для забезпечення
надійної роботи ОЕС України та належної якості електричної енергії і на якому оператор системи
передачі купує на ринкових та прозорих засадах допоміжні послуги, є ринок допоміжних послуг.
Ринок допоміжних послуг – система відносин, що виникають у зв’язку з придбанням
оператором системи передачі допоміжних послуг у постачальників допоміжних послуг.
Забезпечення
організації
та
функціонування
ринку
«на
добу
наперед»/внутрішньодобового ринку є завданням оператора ринку, функції якого виконує
ДП «Оператор ринку». Забезпечення роботи балансуючого ринку/ринку допоміжних послуг
належить до сфери відповідальності оператора системи передачі, функції якого виконує
ПрАТ «НЕК «Укренерго». При цьому відповідно до Закону ПрАТ «НЕК «Укренерго» виконує також
централізовані функції адміністратора розрахунків (забезпечує організацію проведення
розрахунків на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг) та адміністратора
комерційного обліку (забезпечує організацію та адміністрування комерційного обліку
електричної енергії на ринку електричної енергії, а також центральної агрегації даних
комерційного обліку). Виконання гарантій держави щодо купівлі всієї електричної енергії,
виробленої на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а
з використанням гідроенергії – вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями),
за встановленим «зеленим» тарифом здійснюється гарантованим покупцем, функції якого
виконує ДП «Гарантований покупець». Окрім традиційних учасників ринку електричної енергії
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(виробників, постачальників, операторів систем розподілу), а також зазначених вище
централізованих суб’єктів, із впровадженням нової моделі ринку та нових відносин на ринку
електричної енергії відбулась поява нових учасників ринку – трейдерів (суб’єктів
господарювання, що здійснюють перепродаж електричної енергії). Крім того, Законом відкриті
можливості для самостійної участі споживачів на ринку електричної енергії (самостійної купівліпродажу електричної енергії на ринку) за умови обов’язкового укладення договору про
врегулювання небалансів з оператором системи передачі.

Двосторонні договори
З 01 липня 2019 року відповідно до статті 66 Закону почав працювати новий сегмент ринку
електричної енергії – двосторонні договори.
Відповідно до Закону двосторонній договір – договір купівлі-продажу електричної енергії,
укладений між двома учасниками ринку поза організованими сегментами ринку, крім договору
постачання електричної енергії споживачу.
Купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами здійснюють
виробники, електропостачальники, оператор системи передачі, оператори систем розподілу,
трейдери, гарантований покупець та споживачі.
Учасники ринку мають право вільно обирати контрагентів за двосторонніми договорами,
укладати ці договори в довільній формі та на умовах, що визначаються за домовленістю сторін з
урахуванням обмежень, зазначених у статті 66 Закону.
Регулятор має право встановлювати максимальний строк дії двосторонніх договорів, який
не може бути меншим за шість місяців. При цьому Законом визначено, що протягом півтора року
функціонування нової моделі ринку електричної енергії максимальний строк дії двосторонніх
договорів, укладених з 01.07.2019 до 31.12.2020, не може перевищувати одного року, крім
договорів з виробниками електричної енергії за «зеленим» тарифом.
Протягом ІІ півріччя 2019 року спостерігалося щомісячне зростання обсягів купівліпродажу електричної енергії за двосторонніми договорами. Так, у вересні обсяг купівлі-продажу
електричної енергії за двосторонніми договорами порівняно з липнем зріс на 12 %, а у грудні
порівняно з вереснем – вже на 42 %. Загальний обсяг купівлі-продажу електричної енергії за
двосторонніми договорами протягом ІІ півріччя 2019 року становив 90 507 тис. МВт∙год
(рис. 2.3.26 та рис. 2.3.27).
Найбільший обсяг електричної
енергії було продано виробниками
електричної
енергії
–
57,22 %
(51 785 тис. МВт∙год) від загального
обсягу, 26,40 % (23 898 тис. МВт∙год) –
гарантованим покупцем та 16,38 %
(14 824 тис. МВт∙год) – трейдерами
(рис. 2.3.26).
Із загального обсягу закупленої
електричної енергії 56,38 % (51 026 тис.
МВт∙год)
було
придбано
електропостачальниками,
35,02 %
(31
695
тис.
МВт∙год)
–
гарантованим
Рис. 2.3.26. Обсяг продажу електричної енергії за двосторонніми
договорами протягом ІІ півріччя 2019 року, тис. МВт∙год
покупцем, 6,55 % (5 928 тис. МВт∙год) –
операторами систем розподілу, 1,65 %
(1 490 тис. МВт∙год) – оператором системи передачі, 0,36 % (328 тис. МВт∙год) – трейдерами та
0,04 % (39,76 тис. МВт∙год) – виробниками електричної енергії (рис. 2.3.27).
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Законом стосовно укладення
двосторонніх
договорів
визначені
також інші обмеження, зокрема для
виробників електричної енергії –
державних підприємств, а також
господарських
товариств,
частка
держави у статутному капіталі яких
становить 50 відсотків та більше,
господарських товариств, у статутному
капіталі яких 50 відсотків та більше
акцій (часток, паїв) належить іншим
господарським
товариствам,
акціонером
яких
є
держава
і володіє в
Рис. 2.3.27. Обсяг купівлі електричної енергії за двосторонніми
них контрольним пакетом акцій, а
договорами протягом ІІ півріччя 2019 року, тис. МВт∙год
також
дочірніх
підприємств,
представництв та філій таких підприємств і товариств. Такі виробники електричної енергії мають
здійснювати продаж електричної енергії за двосторонніми договорами на електронних
аукціонах, порядок проведення яких затверджено Кабінетом Міністрів України.
Порядок проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за
двосторонніми договорами та Порядок вибору організаторів аукціонів з продажу електричної
енергії за двосторонніми договорами було затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 05.06.2019 № 499.
Наказом Міненерговугілля від 21.06.2019 № 270 організатором електронного аукціону з
продажу електричної енергії за двосторонніми договорами було призначено Товарну біржу
«Українська енергетична біржа». Протягом ІІ півріччя 2019 року Товарна біржа «Українська
енергетична біржа» проводила в комерційних та спеціалізованих секціях операції з купівліпродажу електричної енергії. У спеціалізованих секціях торгові операції проводилися за такими
напрямами:
 аукціони на виконання статті 66 Закону;
 спеціальні сесії в рамках реалізації учасниками ринку Положення про покладення
спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 483.
Протягом ІІ півріччя 2019 року виробниками електричної енергії на Товарній біржі
«Українська енергетична біржа» в спеціалізованих секціях було продано 45 107 тис. МВт∙год, з
них 39 833 тис. МВт∙год в рамках
покладання спеціальних обов’язків. У
рамках аукціонів на виконання статті
66 Закону
протягом
ІІ
півріччя
2019 року на Українській енергетичній
біржі найбільше було продано пікового
та позапікового навантаження –
2 088 тис. МВт∙год та 2 965 тис. МВт∙год
відповідно. При цьому продажі
базового навантаження були досить
незначними
за
обсягами
–
222 тис. МВт∙год (рис. 2.3.28).
Рис. 2.3.28. Обсяг купівлі-продажу електричної енергії за ДД на
Середньозважена ціна продажу
УЕБ за типом навантаження в спеціалізованих секціях (без
електричної енергії за двосторонніми
урахування обсягів продажу електричної енергії в рамках
на
Товарній
біржі
виконання спеціальних обов’язків) протягом ІІ півріччя 2019 року, договорами
«Українська енергетична біржа» у
тис. МВт∙год
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спеціалізованих секціях (без урахування обсягів продажу електричної енергії в рамках виконання
спеціальних обов’язків) протягом ІІ півріччя 2019 року становила 1 320 грн/МВт∙год (без ПДВ), у
період базового навантаження електрична енергія реалізовувалася за ціною 1 564 грн/МВт∙год
(без ПДВ), пікового навантаження – 1 683 грн/МВт∙год (без ПДВ) та позапікового навантаження –
1 046 грн/МВт∙год (без ПДВ).
У грудні 2019 року на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» розпочалися торгові
операції з купівлі-продажу електричної енергії в комерційних секціях. Згідно з Регламентом
організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за
двосторонніми договорами в комерційних секціях на Товарній біржі «Українська енергетична
біржа» (далі – Регламент) продавцями та покупцями на таких аукціонах є будь-які учасники ринку
електричної енергії, які мають намір продати електричну енергію відповідно до умов аукціону,
окрім учасників ринку електричної енергії, які обмежені діючим законодавством та/або
Регламентом у реалізації права на продаж електричної енергії на такому аукціоні.
Протягом ІІ півріччя 2019 року на Товарній біржі «Українська енергетична біржа» в
комерційних секціях відбулося всього 5 активних аукціонів, на яких обсяг продажу електричної
енергії склав 76 тис. МВт∙год, купівлі – 25 тис. МВт∙год. У комерційних секціях здійснювались
купівля-продаж лише базового навантаження. Середньозважена ціна купівлі в комерційних
секціях протягом ІІ півріччя 2019 року становила 1 575 грн/МВт∙год (без ПДВ), продажу –
1 482 грн/МВт∙год (без ПДВ).

Ринок «на добу наперед» та внутрішньодобовий ринок
Правові засади функціонування ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку
визначені статтею 67 Закону. Згідно із Законом в Україні функціонує єдиний ринок «на добу
наперед» та внутрішньодобовий ринок. Основним документом, який регламентує роботу ринку
«на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, є Правила ринку «на добу наперед» та
внутрішньодобового ринку, затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 308.
Для участі на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку учасники ринку
укладають з оператором ринку договір про участь у ринку «на добу наперед» та
внутрішньодобовому ринку, типова форма якого є невід’ємною частиною Правил ринку «на добу
наперед» та внутрішньодобового ринку.
Оператор ринку не має права відмовити в укладенні договору про участь у ринку «на добу
наперед» та внутрішньодобовому ринку, якщо учасник ринку належним чином виконав усі
умови Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку щодо доступу до ринку
«на добу наперед» та внутрішньодобового ринку.
Протягом ІІІ та ІV кварталів 2019 року до ДП «Оператор ринку» надійшло загалом
706 пропозицій від учасників ринку щодо укладення договорів про участь на ринку «на добу
наперед» та внутрішньодобовому ринку, жодна з яких не була відхилена Оператором ринку.
Значна кількість пропозицій надійшла від постачальників електричної енергії і становила
572 заявки, що складає 81 % від
загальної
кількості.
При
цьому
найбільша кількість договорів була
укладена
в
липні
2019
року
(520 договорів або 73,65 % від загальної
кількості договорів, які було укладено
за останні два квартали 2019 року),
тобто на старті роботи ринку «на добу
Рис. 2.3.29. Кількість укладених договорів про участь на ринку «на наперед» та внутрішньодобового ринку
добу наперед» та внутрішньодобовому ринку за ІІ півріччя 2019 року (рис. 2.3.29).
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Найбільш активними учасниками ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку
є електропостачальники, які в середньому складають 80,3 % від загальної кількості активних
учасників на ринку «на добу наперед» та 79 % на внутрішньодобовому ринку, оператори систем
розподілу (9,7 % на ринку «на добу наперед» та 9,2 % на внутрішньодобовому ринку) і виробники
електричної енергії (8,9 % на ринку «на добу наперед» та 10,3 % на внутрішньодобовому ринку).
Динаміка кількості активних учасників ринку у ІІ півріччі 2019 року на ринку «на добу наперед»
та внутрішньодобовому ринку представлена на рис. 2.3.30.

Рис. 2.3.30. Кількість активних учасників ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку
у ІІ півріччі 2019 року

Загальні обсяги купівлі-продажу
електричної енергії на ринку «на добу
наперед» по двох торговельних зонах
ринку електричної енергії України
(«Острів
Бурштинської
ТЕС»
та
«Об'єднана
енергетична
система
України») за 6 місяців 2019 року склали
24 483,2 тис. МВт∙год (рис. 2.3.31). При
цьому
загальна
вартість
проданої/купленої електричної енергії
за ІІ півріччя 2019 року на цьому
сегменті ринку електричної енергії
Рис. 2.3.31. Обсяги купівлі-продажу електричної енергії за
становила 37,06 млрд грн.
результатами проведених торгів на РДН по двох торговельних
На ринку «на добу наперед»
зонах ринку електричної енергії України протягом
протягом
ІІ півріччя 2019 року основним
ІІ півріччя 2019 року, тис. МВт∙год
продавцем
електричної
енергії
виступало
ДП
«Гарантований
покупець», обсяг продажу яким на
цьому сегменті становив 46,25 % від
загального. Також значний обсяг
електричної енергії був проданий на
ринку «на добу наперед» виробниками
електричної енергії – 44,55 % від
загального обсягу (рис. 2.3.32), серед
них найбільш активними були: ДП
«НАЕК
«Енергоатом»,
ПрАТ
«Укргідроенерго»,
АТ
«ДТЕК
Рис. 2.3.32. Обсяг проданої електричної енергії за результатами Західенерго», ТОВ «ДТЕК Східенерго»,
проведених торгів на РДН протягом ІІ півріччя 2019 року,
ПАТ «Центренерго». Частка продажу
тис. МВт∙год
електричної енергії на ринку «на добу
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наперед» електропостачальниками за результатами роботи протягом 6 місяців 2019 року склала
8,8 %, а трейдерів та операторів систем розподілу – 0,27 % та 0,14 % відповідно.
Найбільше електричної енергії
на ринку «на добу наперед» було
придбано електропостачальниками, а
саме 22 143,91 тис. МВт∙год, що
становить 90,45 % від загального обсягу
(рис. 2.3.33). Частка ДП «Гарантований
покупець» у купівлі електричної енергії
на ринку «на добу наперед» за
результатами роботи протягом 6 місяців
2019 року склала 3,1 %, операторів
систем розподілу – 3,05 %, виробників
електричної енергії – 2,04 %, ОСП та
Рис. 2.3.33. Обсяг купленої електричної енергії за результатами трейдерів – 1,01 % та 0,37 % відповідно.
проведених торгів на РДН протягом ІІ півріччя 2019 року,
Основними покупцями електричної
тис. МВт∙год
енергії на ринку «на добу наперед»
протягом ІІ півріччя 2019 року були: ДП «Гарантований покупець», ПрАТ «Укргідроенерго», ТОВ
«Д. Трейдінг», ТОВ «Енерго Збут Транс», ПрАТ «Харківенергозбут», ТОВ «Одеська обласна
енергопостачальна компанія», ТОВ
«Херсонська
обласна
енергопостачальна компанія», ТОВ
«Київська обласна енергопостачальна
компанія», ТОВ «Львівенергозбут».
На внутрішньодобовому ринку
протягом ІІІ та ІV кварталів 2019 року
було продано/куплено електричну
енергію в обсязі 737,45 тис. МВт∙год та
вартістю 1,15 млрд грн. На рис. 2.3.34
зображено
купівлю-продаж
на
внутрішньодобовому ринку в розрізі
Рис. 2.3.34. Обсяги купівлі/продажу електричної енергії за
торговельних зон ринку електричної
результатами проведених торгів на ВДР по двох торговельних
енергії України («Острів Бурштинської
зонах ринку електричної енергії України протягом ІІ півріччя
ТЕС» та «Об'єднана енергетична
2019 року, тис. МВт∙год
система України»).
Основними продавцями електричної енергії на внутрішньодобовому ринку протягом
ІІ півріччя 2019 року були виробники та електропостачальники, обсяг продажу якими на ринку
становив, відповідно, 71,76 % та 17,1 %
від загального (рис. 2.3.35). Частка
продажу електричної енергії ДП
«Гарантований
покупець»
на
внутрішньодобовому
ринку
за
результатами 6 місяців 2019 року
склала 9,84 %, при цьому частка
трейдерів та операторів систем
розподілу – 0,97 % та 0,34 % відповідно.
Найбільшими
продавцями
на
внутрішньодобовому ринку були: ДП
«Гарантований покупець», ДП «НАЕК
Рис. 2.3.35. Обсяг проданої електричної енергії за результатами
«Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго»,
проведених торгів на ВДР протягом ІІ півріччя 2019 року,
АТ «ДТЕК Західенерго», ТОВ «ДТЕК
тис. МВт∙год
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Східенерго», АТ «ДТЕК Дніпроенерго», АТ «Херсонська ТЕЦ», ТОВ «Д.Трейдінг», ТОВ «Юнайтед
Енерджі», ТОВ «Нова-Енергетична-Компанія», ТОВ «НЕК».
Переважну частину електричної
енергії на внутрішньодобовому ринку
за результатами ІІ півріччя 2019 року
було придбано постачальниками, а
саме 81,58 % від загального обсягу
(рис. 2.3.36). 9 % електричної енергії від
загального обсягу було придбано ДП
«Гарантований покупець», 5,23 % –
виробниками електричної енергії,
1,81 % –
операторами
систем
розподілу, а трейдерами та ОСП –
1,22 %
та
0,59
%
відповідно.
Найбільшими покупцями електричної
Рис. 2.3.36. Обсяг купленої електричної енергії за результатами
енергії на внутрішньодобовому ринку
проведених торгів на ВДР протягом ІІ півріччя 2019 року,
були: ДП «Гарантований покупець»,
тис. МВт∙год
ПрАТ «Укргідроенерго», ДП «НАЕК
«Енергоатом», ПАТ «Донбасенерго», ТОВ «Енерго Збут Транс», ТОВ «Одеська обласна
енергопостачальна компанія», ТОВ «Львівенергозбут», ТОВ «Клеймон», ТОВ «Енергетичне
партнерство», ТОВ «ДЕ Трейдинг», ТОВ «ЕК «Енолл», ТОВ «Енерго-Газ», ТОВ «Хім-Трейд»,
ТОВ «Юнайтед Енерджі», КП «Харківводоканал».
З метою недопущення неконтрольованого зростання цін на ринку «на добу наперед» та
внутрішньодобовому ринку, особливо на першому етапі роботи нової моделі ринку, НКРЕКП
24 червня 2019 року було прийнято постанову № 1169 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП
від 14 березня 2018 року № 308». Цим регуляторним рішенням було визначено, що протягом
перших дев'яти місяців з дати початку роботи ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового
ринку учасники ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку у своїх заявках на торги
зазначають ціни на електричну енергію не вище цін, визначених оператором ринку. На момент
запуску ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку ДП «Оператор ринку» було
визначено такі цінові обмеження:
 у години мінімального навантаження (з 00:00 до 08:00 та з 23:00 до 24:00) ̶
0,96 грн/кВт∙год;
 у години максимального навантаження (з 08:00 до 23:00) ̶ 2,05 грн/кВт∙год.
Протягом ІІ півріччя 2019 року коливання цін на ринку «на добу наперед» та
внутрішньодобовому ринку, за винятком окремих та поодиноких випадків, не було суттєвим.
Середньозважені ціни на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку в цілому
склались на рівні цінових обмежень, встановлених НКРЕКП (рис. 2.3.37 та 2.3.38).

Рис. 2.3.37. Середньозважена ціна на ринку «на добу наперед» у ІІ півріччі 2019 року, грн/МВт∙год
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Рис. 2.3.38. Середньозважена ціна на внутрішньодобовому ринку у ІІ півріччі 2019 року, грн/МВт∙год

Балансуючий ринок та врегулювання небалансів
Відповідно до Закону на балансуючому ринку оператором системи передачі
здійснюються:
купівля та продаж електричної енергії для балансування обсягів попиту та пропозиції
електричної енергії в межах поточної доби;
купівля та продаж електричної енергії з метою врегулювання небалансів електричної
енергії сторін, відповідальних за баланс.
Відповідно до Закону виробники зобов’язані надавати послуги з балансування в обсягах
та випадках, визначених Законом та правилами ринку. Надавати послуги з балансування мають
право також споживачі у порядку, визначеному правилами ринку.
Детальний порядок та механізм роботи балансуючого ринку визначено Правилами ринку,
затвердженими постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 (далі – Правила ринку).
У ІІ півріччі 2019 року постачальниками послуг з балансування на балансуючому ринку
було продано 1 467,70 тис. МВт∙год електричної енергії загальною вартістю 2 374,98 млн грн та
куплено 1 728,17 тис. МВт∙год вартістю 2 059,28 млн грн56 (рис. 2.3.39 – 2.3.44).

Рис. 2.3.39. Загальний обсяг купівлі-продажу електричної енергії на балансуючому ринку
протягом ІІ півріччя 2019 року, тис. МВт∙год

56

Відповідно до листа ПрАТ «НЕК «Укренерго» від 25.03.2020 № 01/11453.
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Рис. 2.3.40. Загальний обсяг купівлі-продажу електричної енергії на балансуючому ринку в торговій зоні «ОЕС
України» за ІІ півріччя 2019 року, тис. МВт∙год

Рис. 2.3.41. Загальний обсяг купівлі-продажу електричної енергії на балансуючому ринку в торговій зоні «Острів
Бурштинської ТЕС» за ІІ півріччя 2019 року, тис. МВт∙год

Рис. 2.3.42. Вартість купленої/проданої електричної енергії на балансуючому ринку за ІІ півріччя 2019 року, млн грн

Рис. 2.3.43. Вартість купленої/проданої електричної енергії на балансуючому ринку торгової зони «ОЕС України»
за ІІ півріччя 2019 року, млн грн
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Рис. 2.3.44. Вартість купленої/проданої електричної енергії на балансуючому ринку торгової зони «Острів
Бурштинської ТЕС» за ІІ півріччя 2019 року, млн грн

На балансуючому ринку у ІІ півріччі 2019 року послуги з балансування надавали
18 постачальників послуг з балансування, з яких 16 – у торговій зоні «ОЕС України» та 2 – у
торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС». При цьому для унеможливлення зростання цін на
балансуючому ринку під час запуску нової моделі ринку електричної енергії Правилами ринку
було встановлено тимчасовий механізм обмеження в цінових заявках на балансуючу енергію, що
подаються постачальниками послуг з балансування. Так, положеннями розділу X Правил ринку
було встановлено, що до синхронізації ОЕС України з об'єднаннями енергетичних систем державчленів Європейського Союзу (Європейське співтовариство операторів магістральних мереж в
електроенергетиці ENTSO-E) учасники ринку у своїх заявках на балансуючу електричну енергію
зобов'язані вказувати ціну не менше 70 % від ціни на РДН на цей розрахунковий період та не
більше 115 % від встановленого обмеження ціни на РДН на цей розрахунковий період.
Ціни, що склались на балансуючому ринку протягом ІІ півріччя 2019 року з урахуванням
цінових обмежень, встановлених рішенням НКРЕКП, відображені на рис. 2.3.45 – 2.3.47.

Рис. 2.3.45. Середньозважені ціни на балансуючому ринку за ІІ півріччя 2019 року, грн/МВт∙год (без ПДВ)
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Рис. 2.3.46. Середньозважені ціни на балансуючому ринку в торговій зоні «ОЕС України» за ІІ півріччя 2019 року,
грн/МВт∙год (без ПДВ)

Рис. 2.3.47. Середньозважені ціни на балансуючому ринку в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» за
ІІ півріччя 2019 року, грн/МВт∙год (без ПДВ)

Відповідно до статті 70 Закону всі учасники ринку, крім споживачів, які купують
електроенергію за договором постачання електричної енергії споживачу, несуть відповідальність
за свої небаланси електричної енергії перед оператором системи передачі.
З метою врегулювання небалансів з оператором системи передачі учасник ринку має
стати стороною, відповідальною за баланс, або передати свою відповідальність іншій стороні,
відповідальній за баланс, шляхом входження до балансуючої групи. Електропостачальники є
сторонами, відповідальними за баланс
своїх споживачів.
Сторони,
відповідальні
за
баланс, зобов’язані нести фінансову
відповідальність
за
небаланси
електричної енергії перед оператором
системи передачі.
Станом на кінець 2019 року (на
31.12.2019)
оператором
системи
передачі
було
зареєстровано
9 балансуючих груп (з урахуванням
балансуючої
групи
гарантованого
Рис. 2.3.48. Обсяги продажу небалансів СВБ у ІІ півріччі
покупця).
2019 року, тис. МВт∙год
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З
метою
врегулювання
небалансів
електричної
енергії
протягом ІІ півріччя 2019 року
сторонами, відповідальними за баланс,
було продано 4 606,22 тис. МВт∙год
електричної
енергії
вартістю
6 252,44 млн
грн
та
куплено
3 965,33 тис. МВт∙год
вартістю
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6 038,85 млн грн (рис. 2.3.48 – 2.3.50).
Кошти, отримані від учасників
ринку за врегулювання небалансів,
оператор системи передачі направляє
на оплату послуг з балансування,
Рис. 2.3.49. Обсяги купівлі небалансів СВБ у ІІ півріччі 2019 року, наданих постачальниками послуг з
тис. МВт∙год
балансування.

Рис. 2.3.50. Вартість купівлі та продажу небалансів СВБ у ІІ півріччі 2019 року, млн грн

Ринок допоміжних послуг
З метою забезпечення надійної роботи ОЕС України та належної якості електричної енергії
оператор системи передачі купує на ринкових та прозорих засадах допоміжні послуги у
постачальників допоміжних послуг. Робота ринку допоміжних послуг та регулювання відносин
на ньому визначається Правилами ринку. Відповідно до Закону та Правил ринку на ринку
допоміжних послуг можуть придбаватися/надаватися допоміжні послуги для забезпечення:
1) регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України, а саме забезпечення:
резервів підтримки частоти (первинне регулювання);
резервів відновлення частоти (вторинне регулювання);
резервів заміщення (третинне регулювання);
2) підтримання параметрів надійності та якості електричної енергії в ОЕС України, а саме:
послуги з регулювання напруги та реактивної потужності;
послуги із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій.
З 01 липня 2019 року ринок допоміжних послуг не запрацював, що було викликано
затримками із сертифікацією постачальників допоміжних послуг (процедурою випробувань
обладнання на відповідність вимогам Кодексу системи передачі, затвердженого постановою
НКРЕКП від 14.03.2018 № 309), а також змінами до нормативно-правових актів, що регулюють
57
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функціонування цього сегмента ринку (спрямованими на пришвидшення та спрощення процесу
кваліфікації постачальників допоміжних послуг та пом'якшення вимог моніторингу надання таких
послуг). Лише на початку грудня 2019 року оператор системи передачі (ПрАТ «НЕК «Укренерго»)
видав свідоцтва про відповідність вимогам до допоміжних послуг двом учасникам ринку
електроенергії – Дніпровській ГЕС-1 ПрАТ «Укргідроенерго» та Курахівській ТЕС ТОВ «ДТЕК
Східенерго». 12 грудня 2019 року відбувся перший аукціон на придбання допоміжних послуг, у
якому взяла участь компанія ТОВ «ДТЕК Східенерго» (Курахівська ТЕС) та за результатами якого
було укладено договір щодо постачання допоміжних послуг із забезпечення ручних резервів
відновлення частоти та резервів заміщення між ТОВ «ДТЕК Східенерго» та ПрАТ «НЕК
«Укренерго». Разом з тим відповідно до технічного моніторингу, здійсненого ПрАТ «НЕК
«Укренерго», було надано висновок, що електроустановки Курахівської ТЕС не надавали
зазначені послуги, як це передбачено вимогами Кодексу системи передачі 58. Ураховуючи норми
Кодексу системи передачі, сертифікат відповідності Курахівської ТЕС ТОВ «ДТЕК Східенерго» був
анульований, що означало припинення надання відповідних допоміжних послуг. Інших аукціонів
на придбання допоміжних послуг до кінця 2019 року оператором системи передачі не
проводилось.
Таким чином, протягом ІІ півріччя 2019 року повноцінна робота ринку допоміжних послуг
не відбулась.

Послуги загальносуспільного інтересу
Законом України «Про ринок електричної енергії» визначено, що у процесі
функціонування ринку електричної енергії з метою забезпечення загального економічного
інтересу в електроенергетичній галузі України, необхідного для задоволення інтересів громадян,
суспільства і держави, та забезпечення сталого довгострокового розвитку електроенергетичної
галузі і конкурентоспроможності національної економіки України на учасників ринку можуть
бути покладені спеціальні обов'язки.
До спеціальних обов'язків, що покладаються або можуть покладатися на учасників ринку
електричної енергії, належать, зокрема:
1) забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних
джерел енергії;
2) виконання функцій постачальника універсальних послуг;
3) виконання функцій постачальника «останньої надії»;
4) надання послуг із забезпечення розвитку генеруючих потужностей;
5) підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії.
Відповідно до статті 62 Закону для забезпечення загальносуспільних інтересів Кабінет
Міністрів України може покладати на учасників ринку інші спеціальні обов'язки.
Рішення про спеціальні обов’язки має містити: загальносуспільний інтерес, для
забезпечення якого на учасників ринку покладаються спеціальні обов’язки; зміст та обсяг
спеціальних обов’язків; визначення учасників ринку, на яких покладаються спеціальні обов’язки;
обсяг прав учасників ринку, на яких покладаються спеціальні обов’язки, необхідних для
виконання таких обов’язків; категорії споживачів, яких стосуються спеціальні обов’язки;
територію та строк виконання спеціальних обов’язків; джерела фінансування та порядок
визначення компенсації, що надається учасникам ринку, на яких покладаються спеціальні
обов’язки.
Рішення про спеціальні обов’язки приймається Кабінетом Міністрів України. Пропозиції
щодо обсягів та умов покладення спеціальних обов’язків готуються Регулятором та подаються до
Кабінету Міністрів України після проведення консультацій із Секретаріатом Енергетичного
Співтовариства.

58

Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 309.

86

Принципи, зміст та механізм кожного виду спеціальних обов’язків визначено
положеннями Закону. При цьому деталізація окремих спеціальних обов’язків, зокрема
забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел
енергії, виконання функцій постачальника універсальних послуг та підвищення ефективності
комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, передбачена безпосередньо
положеннями Закону, без окремих рішень Кабінету Міністрів України.
Забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних
джерел енергії
Статтею 65 Закону з метою забезпечення загальносуспільних інтересів та виконання
гарантій держави щодо купівлі всієї електричної енергії, виробленої на об'єктах
електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням
гідроенергії – вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим
«зеленим» тарифом або за аукціонною ціною передбачено існування державного підприємства
для виконання функцій гарантованого покупця електричної енергії.
Гарантований покупець зобов'язаний купувати у суб'єктів господарювання, яким
встановлено «зелений» тариф, або у суб'єктів господарювання, які за результатами аукціону
набули право на підтримку, всю відпущену електричну енергію, вироблену на об'єктах
електроенергетики з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії – вироблену
лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим їм «зеленим» тарифом
або аукціонною ціною з урахуванням надбавки до нього/неї протягом усього строку застосування
«зеленого» тарифу або строку дії підтримки, якщо такі суб'єкти господарювання входять до
складу балансуючої групи гарантованого покупця.
Для забезпечення покриття економічно обґрунтованих витрат гарантованого покупця на
виконання спеціальних обов'язків із купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом та за
аукціонною ціною гарантований покупець надає оператору системи передачі послугу із
забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.
Для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з використанням
альтернативних джерел енергії, «зелений» тариф встановлюється до 01 січня 2030 року.
Виконання функцій постачальника універсальних послуг
Відповідно до Закону універсальною послугою є постачання електричної енергії
побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими
електричною енергією визначеної якості на умовах, визначених відповідно до Закону, на всій
території України. Надання універсальної послуги здійснюється електропостачальником, на якого
законодавством покладені такі зобов’язання.
Пунктом 13 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що
оператор системи розподілу, кількість приєднаних споживачів до системи розподілу якого
перевищує 100 тисяч, повинен до 01 січня 2019 року вжити заходів для відокремлення оператора
системи розподілу від постачання електричної енергії шляхом створення електропостачальника,
котрий упродовж двох років з 01 січня 2019 року виконує функції постачальника універсальних
послуг на закріпленій території, що визначається як область, міста Київ та Севастополь,
Автономна Республіка Крим, на якій до відокремлення провадив свою діяльність з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання
електричної енергії за регульованим тарифом вертикально інтегрований суб’єкт
господарювання.
На виконання Закону вертикально інтегрованими суб’єктами господарювання були
створені відповідні суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії з постачання електричної
енергії споживачу відповідно до вимог постанови НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 та з 01.01.2019
до 01.01.2021 виконують функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території
(таблиця 2.3.3).
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Таблиця 2.3.3. Перелік суб’єктів господарювання, створених у результаті здійснення заходів з відокремлення, які
виконують функції постачальників універсальних послуг з 01.01.2019 до 01.01.2021
Закріплена територія (область,
місто), на якій до
Найменування вертикально
Найменування суб’єкта господарювання,
відокремлення провадив свою
інтегрованого суб’єкта
утвореного в результаті здійснення заходів з
діяльність вертикально
господарювання, що здійснив заходи
відокремлення
інтегрований суб’єкт
з відокремлення
господарювання
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ»
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»
ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ»
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»
ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»
ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ»
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»
ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ»
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ПРАТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»
ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ»
ТОВ «ЕНЕРА СХІД»
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»
ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ»
м. КИЇВ
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»
ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
КОМПАНІЯ»
ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»
ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ»
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»
ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ»
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»
ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ»
ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
ЕНЕРГОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»
ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ»
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ»
ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ»

Протягом 2019 року універсальні послуги надавались 25 електропостачальниками.
Виконання функцій постачальника «останньої надії»
Для забезпечення надійного та безперервного постачання електричної енергії
споживачам у разі банкрутства, ліквідації попереднього електропостачальника, завершення
строку дії ліцензії, зупинення або анулювання ліцензії з постачання електричної енергії
споживачам попереднього електропостачальника, невиконання або неналежного виконання
електропостачальником правил ринку, необрання споживачем електропостачальника тощо
Законом передбачено інститут постачальника «останньої надії». Відповідно до розділу XVII
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону Кабінет Міністрів України був уповноважений без
проведення конкурсу, передбаченого статтею 64 Закону, визначити електропостачальника
(електропостачальників) державної форми власності, на якого з 01 січня 2019 року тимчасово, до
01 січня 2021 року, покласти функції постачальника «останньої надії», одночасно визначивши
територію здійснення діяльності такого електропостачальника (електропостачальників).
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1023-р визначено
ДПЗД «Укрінтеренерго» постачальником «останньої надії» на період з 01 січня 2019 року до
01 січня 2021 року. Територією провадження діяльності ДПЗД «Укрінтеренерго» як
постачальника «останньої надії» є територія всієї України, крім території, на якій органи
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державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої
повноваження.
Надання послуг із забезпечення розвитку генеруючих потужностей
Відповідно до положень статті 29 Закону визначено, що, якщо для покриття
прогнозованого попиту на електричну енергію наявних генеруючих потужностей, у тому числі
тих, що отримали право на будівництво, та заходів з управління попитом недостатньо, для
забезпечення безпеки постачання електричної енергії застосовуються конкурсні процедури на
будівництво генеруючої потужності та на виконання заходів з управління попитом, які, зокрема,
включають заходи з будівництва нової генеруючої потужності, проведення реконструкції
(модернізації) діючої генеруючої потужності, подовження строку експлуатації енергоблоків
атомних електростанцій.
Величина необхідної генеруючої потужності визначається на основі оцінки достатності
генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту та забезпечення необхідного
резерву за результатами здійснення моніторингу безпеки постачання.
Рішення про проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання
заходів з управління попитом, умови проведення такого конкурсу приймаються Кабінетом
Міністрів України. Порядок проведення конкурсів на будівництво генеруючої потужності та
виконання заходів з управління попитом затверджується Кабінетом Міністрів України.
На виконання положень Закону постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня
2019 року № 677 було затверджено Порядок проведення конкурсу на будівництво генеруючої
потужності та виконання заходів з управління попитом.
Протягом 2019 року Кабінетом Міністрів України не приймалися рішення про проведення
конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом.
Підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової
енергії
З метою забезпечення надійного та безперебійного централізованого теплопостачання
населення Законом передбачено, що Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про
тимчасову підтримку деяких виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної
та теплової енергії на теплоелектроцентралях, для проведення їх реконструкції та/або
модернізації.
Тимчасова підтримка виробника, що здійснює комбіноване виробництво електричної та
теплової енергії на теплоелектроцентралі, надається шляхом запровадження державної
регульованої ціни на електричну енергію, вироблену на такій теплоелектроцентралі, на строк
реконструкції та/або модернізації та повернення залучених з цією метою коштів, але не більше
граничного строку, встановленого Законом – до 01 липня 2024 року. Рішення про тимчасову
підтримку виробника, що здійснює комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на
теплоелектроцентралі, або про відмову в підтримці приймається протягом трьох місяців з дня
звернення такого виробника на підставі висновку комісії, склад якої визначається Кабінетом
Міністрів України.
Виробники, стосовно яких прийнято рішення про тимчасову підтримку, надають
оператору системи передачі послугу з підвищення ефективності комбінованого виробництва
електричної та теплової енергії. Зобов’язання щодо оплати послуги з підвищення ефективності
комбінованого виробництва електричної та теплової енергії виникають в оператора системи
передачі після укладення договору про надання відповідної послуги. Типовий договір про
надання послуги з підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової
енергії затверджується Регулятором та передбачає порядок зміни умов тимчасової підтримки
виробників або скасування придбання відповідної послуги у разі невиконання виробником
зобов’язань щодо реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі.
Порядок надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване
виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, затверджений
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постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 324. Положення про Комісію з
підготовки висновку щодо доцільності надання тимчасової підтримки виробникам, що
здійснюють
комбіноване
виробництво
електричної
та
теплової
енергії
на
теплоелектроцентралях, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня
2018 року № 325.
Методика розрахунку державної регульованої ціни на електричну енергію для
виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на
теплоелектроцентралях, та Типовий договір про надання послуги з підвищення ефективності
комбінованого виробництва електричної та теплової енергії затверджені постановами НКРЕКП
від 28.12.2018 № 2113 та № 2114 відповідно.
Протягом 2019 року Кабінетом Міністрів України не приймались рішення про тимчасову
підтримку деяких виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової
енергії на теплоелектроцентралях, для проведення їх реконструкції та/або модернізації.
Відповідно до статті 62 Закону для забезпечення загальносуспільних інтересів Кабінет
Міністрів України може покладати на учасників ринку інші спеціальні обов'язки. Так, постановою
Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483 було затверджено Положення про покладення
спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (далі –
Положення).
Положення визначає обсяг та умови виконання спеціальних обов’язків учасниками ринку
електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування
ринку електричної енергії, що передбачають, зокрема, надання послуг із забезпечення
доступності електричної енергії для побутових споживачів з метою забезпечення стабільності,
належної якості та доступності електричної енергії, підтримання належного рівня безпеки її
постачання споживачам без загрози першочерговій цілі створення повноцінного ринку
електричної енергії, заснованого на засадах вільної конкуренції з дотриманням принципів
прозорості та недискримінації. Відтак ціни (тарифи) на електричну енергію для населення
залишились на рівні, визначеному постановою НКРЕКП від 26.02.2015 № 220 «Про встановлення
тарифів на електроенергію, що відпускається населенню».
Протягом 2019 року до Положення кілька разів вносились зміни (постанови Кабінету
Міністрів України від 12.06.2019 № 512, від 21.08.2019 № 803 та від 09.12.2019 № 1003), які
змінювали коло учасників ринку, на яких покладаються спеціальні обов’язки, зміст та обсяг
спеціальних обов’язків, джерела фінансування та порядок визначення компенсації, що надається
учасникам ринку, на яких покладаються спеціальні обов’язки (рис. 2.3.51).

Рис. 2.3.51. Зміни у 2019 році до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку
електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку
електричної енергії
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Функціонування роздрібного ринку електричної енергії
2.4.1. Рівень конкуренції та ефективність відкриття роздрібного ринку
Загальна інформація про роздрібний ринок електроенергії
Роздрібний ринок електричної енергії (далі – роздрібний ринок) – система відносин, що
виникають між споживачем електричної енергії та електропостачальником у процесі постачання
електричної енергії, а також іншими учасниками ринку, які надають пов’язані з постачанням
електричної енергії послуги.
Роздрібний ринок функціонує для задоволення потреб споживачів в електричній енергії
та надання пов’язаних з цим послуг.
Учасниками роздрібного ринку електричної енергії є:
 споживачі;
 оператор системи передачі;
 оператори систем розподілу (оператори малих систем розподілу);
 електропостачальники;
 постачальники послуг комерційного обліку;
 виробники електричної енергії, які підпадають під визначення розподіленої генерації;
 інші учасники ринку, які надають послуги, пов’язані з постачанням електричної енергії
споживачам.
Основні умови діяльності учасників роздрібного ринку електричної енергії та
взаємовідносин між ними визначаються Правилами роздрібного ринку електричної енергії,
затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – Правила роздрібного ринку).
Правила роздрібного ринку передбачають, зокрема, загальні умови постачання
електричної енергії споживачам, систему договірних відносин між учасниками роздрібного
ринку, права та обов'язки учасників ринку, процедуру зміни споживачем постачальника
електричної енергії, умови та порядок припинення та відновлення постачання електричної
енергії споживачу, процедуру розгляду скарг споживачів, особливості постачання електричної
енергії постачальником універсальної послуги, постачальником «останньої надії».
Взаємовідносини між учасниками роздрібного ринку також визначаються й іншими
нормативно-правовими актами, зокрема Кодексом системи передачі, Кодексом систем
розподілу, Кодексом комерційного обліку.
Правилами роздрібного ринку
визначена нова модель системи
договірних відносин на роздрібному
ринку, яка запроваджується з 01 січня
2019 року (рис. 2.4.1).
Так,
для
забезпечення
споживання
електричної
енергії замість
договору
про
постачання
(користування)
електричної енергії з обленерго
споживач укладає договори:
1) про надання послуг з
розподілу
електричної
Рис. 2.4.1. Функціональна схема роздрібного ринку електричної
енергії споживачу
з
оператором
енергії після 01.01.2019
системи розподілу;
2) про постачання електричної енергії споживачу з обраним електропостачальником
або про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (для побутових
або малих непобутових споживачів), або про постачання електричної енергії постачальником
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«останньої надії» (якщо споживач, у тому числі побутовий, з підстав, визначених статтею 64
Закону, залишився без постачальника).
Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії споживачу визначає умови
надання послуг з розподілу електричної енергії, зокрема порядок проведення розрахунків за надану
послугу, надійність (безперервність) електропостачання, якість електричної енергії, порядок
припинення (обмеження) електроживлення тощо. НКРЕКП максимально спростила порядок
укладання нових договорів. Так, договір споживача про надання послуг з розподілу електричної
енергії є публічним договором приєднання та укладається за типовою формою договору.
Варто відзначити, що наявність у споживача укладеного договору про надання послуг з
розподілу електричної енергії є умовою постачання електричної енергії споживачу.
Договір про постачання електричної енергії споживачу містить умови продажу споживачу
електричної енергії як товарної продукції за ринковими цінами та визначає, зокрема, ціну та/або
порядок розрахунку ціни електричної енергії, способи оплати, спосіб оплати послуг з розподілу
електричної енергії (через електропостачальника в одному рахунку або напряму оператору
системи розподілу) тощо.
Договір про постачання електричної енергії споживачу з обраним електропостачальником
укладається,
як
правило,
шляхом
приєднання
споживача
до
розробленого
електропостачальником договору на умовах комерційної пропозиції, опублікованої
електропостачальником. При цьому споживач має право вільно обирати та змінювати
електропостачальників.
Слід зазначити, що у разі якщо споживач, у тому числі побутовий, залишився без
електропостачальника, то такому споживачу постачання електричної енергії здійснює ПОН на
умовах типового договору про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії».
Цей договір є публічним договором і регулює порядок та умови продовження постачання
електричної енергії споживачу до моменту обрання ним нового електропостачальника або до
припинення постачання такому споживачу в передбачених Законом, Правилами роздрібного
ринку та цим договором випадках.
Побутові та малі непобутові споживачі мають право (не обов’язок) на постачання
електричної енергії на умовах універсальної послуги за економічно обґрунтованими, прозорими
та недискримінаційними цінами, які формуються відповідно до затвердженої НКРЕКП методики.
Також тимчасово, на період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року, універсальні
послуги, крім побутових та малих непобутових споживачів, надаються постачальником таких
послуг бюджетним установам незалежно від розміру договірної потужності та іншим споживачам,
електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт.
Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних
послуг укладається шляхом приєднання до умов договору про постачання електричної енергії
постачальником універсальних послуг, опублікованого в засобах масової інформації та на
вебсайті постачальника, шляхом оплати рахунка, отриманого від постачальника універсальної
послуги, або фактичного споживання будь-яких обсягів електричної енергії, або підписання
заяви-приєднання до умов договору про постачання електричної енергії постачальником
універсальних послуг.
Відповідно до вимог Закону упродовж двох років функції постачальника універсальних
послуг на закріпленій території, яка визначається як область, міста Київ та Севастополь,
Автономна Республіка Крим, виконує електропостачальник, який утворився під час
відокремлення діяльності з розподілу електричної енергії від інших видів діяльності вертикально
інтегрованого суб’єкта господарювання (обленерго).
Система договірних відносин у новій моделі роздрібного ринку електричної енергії
розроблена Регулятором таким чином, щоб забезпечити максимальну простоту і легкість для
споживача, у тому числі побутового та малого непобутового споживача, обирати, змінювати,
поєднувати в різні періоди часу найбільш вигідні комерційні пропозиції постачальників
електричної енергії.
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Конкуренція на роздрібному ринку електричної енергії
Упродовж 2019 року спостерігалося значне збільшення кількості електропостачальників:
з 263 станом на початок року до 645 станом на кінець року.
Найбільшу частку на ринку за обсягом постачання електричної енергії непобутовим
споживачам постачальниками за вільними цінами (40,1 %) займали: ТОВ «Д.Трейдінг», ТОВ
«Енерго Збут Транс», ТОВ «Київські енергетичні послуги», ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги»
та ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія» (рис. 2.4.2). Найбільшу частку на ринку
за обсягом постачання електричної енергії непобутовим споживачам у розрізі власників
постачальників за вільними цінами займали: група компаній ДТЕК 59 з часткою на ринку 40,9 %,
група компаній ТОВ «Енергопоставка» 60 з часткою 10,9 % та ТОВ «Енерго Збут Транс» з часткою
7,6 % (рис. 2.4.3).

Рис. 2.4.2. Частки найбільших постачальників за вільними цінами за обсягом постачання електричної енергії
непобутовим споживачам

Рис. 2.4.3. Частки найбільших груп постачальників за вільними цінами за обсягом постачання електричної енергії
непобутовим споживачам у розрізі власників постачальників

Для оцінки рівня концентрації на роздрібному ринку електричної енергії використовується
індекс Херфіндаля-Хіршмана (Herfindahl-Hirshman index, HHI), який може мати значення від 0 до
10 000.
У 2019 році індекс Херфіндаля-Хіршмана за обсягом постачання електричної енергії
непобутовим споживачам за ознакою наявності контролю в розумінні Закону України «Про
захист економічної конкуренції» склав 1 87961.
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ТОВ «Д.Трейдінг»,ТОВ «ДТЕК Трейдінг», ТОВ «Київські енергетичні послуги», ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги», ТОВ «Донецькі
енергетичні послуги».
60 ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія», ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія», ТОВ «Житомирська обласна
енергопостачальна компанія», ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія», ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачаль на
компанія», ТОВ «Рівненська обласна енергопостачальна компанія», ТОВ «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія».
61 Групування за власниками здійснювалось за принципом наявності вирішального впливу на електропостачальників фізичних або юриди чних
осіб, які володіють частками (акціями, паїв), у розмірі, що перевищує 25 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного
електропостачальника.
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Розподіл/передача електричної енергії на роздрібному ринку
Оператор системи розподілу (ОСР) – юридична особа, відповідальна за безпечну, надійну
та ефективну експлуатацію, технічне обслуговування та розвиток системи розподілу і
забезпечення довгострокової спроможності системи розподілу щодо задоволення
обґрунтованого попиту на розподіл електричної енергії з урахуванням вимог щодо охорони
навколишнього природного середовища та забезпечення енергоефективності. У 2019 році
діяльність з розподілу електричної енергії здійснювали 32 ОСР.
ОСР надає послугу з розподілу електричної енергії на основі публічного договору
споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії.
Усього станом на 31.12.2019 було укладено 17 627 918 договорів споживача про надання
послуг з розподілу електричної енергії, з них 17 118 613 або 97,1 % укладено з побутовими
споживачами. Найбільшу кількість договорів зі споживачами про надання послуг з розподілу
електричної енергії у 2019 році укладено такими компаніями: АТ «Дніпровські електромережі» –
1 407 888 або 8,0 % від загальної кількості укладених договорів, АТ «Харківобленерго» – 1 254 931
або 7,1 %, ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» – 1 217 550 або 6,9 %, АТ «Одесаобленерго» –
1 020 732 або 5,8 %, ПрАТ «Київобленерго» – 1 000 392 або 5,7 % (рис. 2.4.4).

Рис. 2.4.4. Кількість укладених договорів про надання послуги з розподілу електричної енергії

Оператор системи передачі (ОСП) на роздрібному ринку надає послугу з передачі
електричної енергії споживачам, приєднаним до мереж ОСП, на основі договору споживача про
надання послуг з передачі електричної енергії. Усього станом на 31.12.2019 з такими
споживачами було укладено 176 договорів про надання послуг з передачі електричної енергії.
ОСП на підставі укладеного типового договору електропостачальника про надання послуг
з передачі електричної енергії забезпечує недискримінаційний доступ до електричних мереж
електропостачальнику, який має намір здійснювати діяльність з постачання електричної енергії
споживачам. Усього станом на 31.12.2019 було укладено 464 договори електропостачальника
про надання послуг з передачі електричної енергії.
ОСР на підставі укладеного типового договору електропостачальника про надання послуг
з розподілу електричної енергії на своїй території діяльності забезпечує недискримінаційний
доступ до електричних мереж електропостачальнику, який має намір здійснювати діяльність з
постачання електричної енергії споживачам, електроустановки яких приєднані на території
діяльності такого ОСР.
Станом на 31.12.2019 найбільша кількість електропостачальників отримали доступ до
електричних мереж ОСР – ПрАТ «Київобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго», АТ «ДТЕК
Дніпровські електромережі», АТ «Харківобленерго», АТ «Полтаваобленерго» – шляхом
укладення договорів електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії
(рис. 2.4.5).
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Рис. 2.4.5. Кількість електропостачальників на території ліцензованої діяльності ОСР

Складення ОСР актів про порушення споживачами Правил роздрібного
ринку електричної енергії
Нормами статті 77 Закону визначено, що правопорушеннями на ринку електричної енергії
є, зокрема, крадіжка електричної енергії, самовільне підключення до об'єктів
електроенергетики, споживання електричної енергії без приладів обліку.
Правилами роздрібного ринку електричної енергії передбачено, що ОСР/ОСП, у разі
виявлення у споживачів порушень ПРРЕЕ та/або укладених договорів, мають право складати акти
про порушення та, у разі причетності споживача до порушення, здійснювати розрахунок обсягу
та вартості необлікованої електричної енергії на їх підставі.
Протягом 2019 року ОСР було складено 32 225 актів про порушення, що на 3 611 або
12,6 % більше ніж у 2018 році, з них 23 229 або 72,1 % було складено на побутових споживачів.
Обсяг необлікованої електричної енергії, розрахований на підставі актів про порушення, склав
224,23 млн кВт∙год.
Сума нарахувань вартості необлікованої електричної енергії на підставі актів про
порушення у 2019 році склала 443,87 млн грн, що на 100,02 млн грн або на 29,1 % більше ніж у
2018 році, з неї 138,31 млн грн або 31,2 % було нараховано побутовим споживачам.
Варто зазначити, що у 2019 році було скасовано 5 303 акти про порушення на загальну
суму 22,88 млн грн (таблиця 2.4.1).
Таблиця 2.4.1. Інформація щодо складених ОСР актів про порушення у 2019 році
Категорія споживачів

Усього, у тому числі:
побутові
індивідуальні
колективні
непобутові
у т. ч. малі
непобутові споживачі

Кількість
Кількість
складених
актів про
актів про порушення,
порушення
які було
скасовано
од.
од.
32 225
5 303
23 229
3 066
23 103
3 054
126
12
8 996
2 237
6 082
1 599

Обсяг необлікованої
електричної енергії,
розрахований на
підставі актів про
порушення
тис. кВт∙год
224 237,50
90 518,46
89 960,59
557,87
133 719,04
45 951,43

Сума
нарахувань
за актами
про
порушення
тис. грн
443 866,06
138 309,94
137 214,58
1 095,36
305 556,12
97 800,63

Скасована
сума
нарахувань за
актами про
порушення
тис. грн
22 878,14
4 322,76
4 246,28
76,48
18 555,38
9 907,85
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Динаміка кількості актів про порушення, складених ОС протягом 2018 – 2019 років,
розміру нарахувань вартості необлікованої електричної енергії, здійснених постачальниками на
їх підставі, наведені на рис. 2.4.6 та рис. 2.4.7.

Рис. 2.4.6. Кількість складених постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом актів про
порушення ПКЕЕ/ПКЕЕН/ПРРЕЕ у 2018 – 2019 роках

Рис. 2.4.7. Розмір нарахувань вартості необлікованої електричної енергії, здійснених постачальниками
електричної енергії за регульованим тарифом на підставі актів про порушення у 2018 – 2019 роках, млн грн

Збільшення випадків укладання актів про порушення у 2019 році порівняно з 2018 роком
відбулося на території діяльності АТ «Харківобленерго» (+115,2 %), АТ «ДТЕК Дніпровські
електромережі» (+87,2 %), ПАТ «Запоріжжяобленерго» (+73,8 %), АТ «Херсонобленерго»
(+72,5 %), АТ «Одесаобленерго» (+53,3 %), ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (+23,7 %).

Спільне використання ОСР технологічних електричних мереж власників
мереж
У разі використання ОСР технологічних електричних мереж власника мереж, який не
виконує функцій оператора системи згідно з умовами ліцензії або законодавством, для
забезпечення транспортування електричної енергії електричними мережами, що не належать
оператору системи, відносини між власником цих мереж та оператором системи, у тому числі їх
взаємна відповідальність, регулюються договором про спільне використання технологічних
електричних мереж, де визначається порядок та розмір плати за спільне використання
технологічних електричних мереж.
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Усього станом на 31.12.2019 ОСР було укладено 18 568 договорів про спільне
використання технологічних електричних мереж з власниками мереж. Найбільшу кількість
договорів про спільне використання технологічних електричних мереж з власниками мереж
укладено такими компаніями: ПрАТ «Київобленерго» – 2 024 або 10,9 % від загальної кількості
укладених договорів, АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» – 1 814 або 9,8 %, АТ
«Херсонобленерго» – 1 468 або 7,9 %, АТ «Полтаваобленерго» – 1 242 або 6,7 %, ПАТ
«Запоріжжяобленерго» – 1 137 або 6,1 % (рис. 2.4.8).

Рис. 2.4.8. Кількість укладених договорів про спільне використання технологічних електричних мереж з
власниками мереж, од.

Обґрунтовані витрати на утримання технологічних електричних мереж відшкодовуються
основному споживачу відповідно до його кошторису витрат на здійснення цієї діяльності.
Питомі витрати на утримання електричних мереж в об'ємі однієї умовної одиниці
необхідні для визначення граничного рівня витрат на утримання технологічних електричних
мереж власника мереж за нормативом витрат на одну умовну одиницю.
Якщо сума витрат за кошторисом перевищує граничний рівень витрат на утримання
технологічних електричних мереж спільного використання, кошторис погоджується на рівні
витрат, визначених за об'ємом умовних одиниць електроустановок власника мереж, та
нормативу витрат на умовну одиницю, які склались за результатами діяльності ОСР, на території
здійснення ліцензованої діяльності якого приєднані електроустановки власника мереж.
Відповідно до вимог розділу IV Методики обрахування плати за спільне використання
технологічних електричних мереж, затвердженої постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 12.06.2008 № 691, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
08.08.2008 за № 732/15423 (із змінами), було розраховано питомі витрати на утримання
електричних мереж в об'ємі однієї умовної одиниці за результатами господарської діяльності
ліцензіатів з розподілу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та
передачі електричної енергії магістральними і міждержавними електричними мережами, а саме
на основі величини операційних витрат ліцензіатів (утримання та експлуатація місцевих
(локальних) або магістральних та міждержавних електричних мереж) за даними структури витрат
тарифу на розподіл (передачу) електричної енергії (без урахування витрат з прибутку) та об'єму
місцевих (локальних) електричних мереж для ОСР, магістральних та міждержавних електричних
мереж для ОСП в умовних одиницях, які щороку подаються кожним ліцензіатом з розподілу
(передачі) електричної енергії до НКРЕКП (рис. 2.4.9 – 2.4.11).
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Рис. 2.4.9. Питомі витрати на утримання електричних мереж в об’ємі однієї умовної одиниці, які склалися за
результатами господарської діяльності оператора системи (ОСП та ОСР), тис. грн/у. о.

Рис. 2.4.10. Обсяги електричних мереж операторів систем в умовних одиницях та їх витрати на утримання та
експлуатацію цих електричних мереж

Рис. 2.4.11. Динаміка змін питомих витрат операторів систем на утримання електричних мереж в об’ємі однієї
умовної одиниці за 2018 – 2020 роки
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Постачання електричної енергії на роздрібному ринку
Згідно з положеннями Закону постачання електричної енергії є конкурентним видом
діяльності та здійснюється електропостачальниками на підставі ліцензії на право провадження
господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, виданої НКРЕКП.
Відповідно до положень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання
електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469,
місцем провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу є
територія України, крім постачання універсальної послуги та постачання «останньої надії», для
яких місцем провадження господарської діяльності є територія, яка визначається відповідно до
положень Закону. Формування кінцевих цін електропостачальниками, які здійснюють продаж
електричної енергії споживачам, не підлягає регулюванню, крім випадків, передбачених
Законом щодо постачальника універсальних послуг та постачальника «останньої надії».
Постачання електричної енергії постачальниками за вільними цінами
Постачання електричної енергії постачальниками за вільними цінами здійснюється на
підставі договору про постачання електричної енергії споживачу, який розробляється
електропостачальником на основі примірного договору про постачання електричної енергії
споживачу, форма якого затверджена Правилами роздрібного ринку електричної енергії.
Постачання електричної енергії за цим договором здійснюється за вільними цінами. Відмінність
цього типу договору від інших типів договорів на постачання електричної енергії споживачам
полягає в тому, що, якщо постачальник та споживач досягли згоди між собою, вони можуть
укласти договір на взаємовигідних умовах, відмінних від тих, які містяться в комерційних
пропозиціях, розміщених на офіційному сайті електропостачальника, зокрема щодо
вартості/ціни послуги, способу та порядку оплати, порядку обліку електричної енергії, порядку
припинення та відновлення постачання електричної енергії тощо.
Усього станом на 31.12.2019 було укладено 38 291 договір про постачання електричної
енергії
споживачу 62,
при
цьому
31 555
або
82,4
%
договорів
укладено
25 електропостачальниками, які виконують функцію постачальника універсальної послуги.
Частки укладених договорів про постачання електричної енергії споживачу з
непобутовими споживачами станом на кінець 2019 року становлять: з бюджетними установами –
2,7 %; з малими непобутовими споживачами – 6,9 %; з іншими непобутовими споживачами з
договірною потужністю до 150 кВт – 9,2 %; з іншими непобутовими споживачами з договірною
потужністю більше 150 кВт – 81,1 %.
Постачання постачальником універсальних послуг (ПУП)
ПУП – електропостачальник, який виконує спецобов’язок із постачання електричної
енергії побутовим та малим непобутовим споживачам за економічно обґрунтованими,
прозорими та недискримінаційними цінами (до 31 грудня 2020 року встановлюються
Регулятором у відповідності до вимог Закону). На період з 01 січня 2019 року по 31 грудня
2020 року універсальні послуги також надаються бюджетним установам незалежно від розміру
договірної потужності та іншим споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних
мереж з договірною потужністю до 150 кВт. У зазначений період на бюджетні установи
незалежно від розміру договірної потужності та на інших споживачів, електроустановки яких
приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт, поширюються всі права та
обов'язки, передбачені Законом для малих непобутових споживачів щодо отримання
універсальних послуг, передбачених статтею 63 Закону. Також ПУП здійснюють купівлю
електричної енергії, яка вироблена генеруючими установками приватних домогосподарств,
встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує
місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами, відповідно
до укладеного договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом,
62

За даними 465 електропостачальників.
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виробленої приватним домогосподарством, який є додатком до договору про постачання
електричної енергії з постачальником універсальних послуг.
З 01 січня 2019 року функції постачальників універсальних послуг на закріплених
територіях (області та місто Київ) виконують 25 електропостачальників, створених у результаті
здійснення заходів з відокремлення ОСР відповідно до вимог пункту 13 розділу XVII «Прикінцеві
та перехідні положення» Закону. Постачальник універсальних послуг здійснює постачання
електричної енергії на підставі договору про постачання електричної енергії постачальником
універсальних послуг, який розробляється ПУП на основі Типового договору про постачання
електричної енергії постачальником універсальних послуг, форма якого затверджена НКРЕКП у
складі ПРРЕЕ. ПУП розміщує договір про постачання універсальних послуг на своєму офіційному
вебсайті.
Усього станом на 31.12.2019 було укладено 17 408 489 договорів про постачання
електричної енергії постачальниками універсальних послуг, з них 16 973 444 або 97,5 % укладено
з побутовими споживачами (16 883 996 – з індивідуальними та 89 448 – з колективними
побутовими споживачами). З непобутовими споживачами було укладено 435 045 договорів про
постачання електричної енергії постачальниками універсальних послуг, у тому числі 315 209 або
72,5 % – з малими непобутовими споживачами, 34 605 або 8,0 % – з бюджетними установами,
85 231 або 19,5 % – з іншими cпоживачами з договірною потужністю до 150 кВт.
Найбільшу кількість договорів про постачання електричної енергії постачальниками
універсальних послуг у 2019 році укладено такими компаніями: ТОВ «Дніпровські енергетичні
послуги» – 1 517 023 або 8,7 % від загальної кількості укладених договорів, ПрАТ
«Харківенергозбут» – 1 266 733 або 7,3 %, ТОВ «Київські енергетичні послуги» – 1 199 815 або
6,9 %, ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» – 1 023 199 або 5,9 %, ТОВ «Київська
обласна енергопостачальна компанія» – 1 015 492 або 5,8 % (рис. 2.4.12).

Рис. 2.4.12. Кількість укладених договорів про постачання електричної енергії постачальниками універсальних
послуг, тис. од.

Постачання електричної енергії постачальником «останньої надії»
Постачальник «останньої надії» – визначений відповідно до Закону електропостачальник,
який за обставин, встановлених Законом, забезпечує безперебійне постачання електричної
енергії споживачам на обмежений період часу. ПОН здійснює постачання електричної енергії на
основі Типового договору про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії»,
затвердженого ПРРЕЕ, та у випадках, передбачених Законом.
Договір постачання електричної енергії між постачальником «останньої надії» і
споживачем вважається укладеним з початку фактичного постачання електричної енергії такому
споживачу. Постачальник «останньої надії» постачає електричну енергію споживачу протягом
строку, що не може перевищувати 90 днів. Після завершення зазначеного строку постачальник
«останньої надії» припиняє електропостачання споживачу.
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З метою забезпечення загального економічного інтересу в електроенергетичній галузі
України, необхідного для задоволення інтересів громадян, суспільства і держави,
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1023-р постачальником
«останньої надії» на період з 01 січня 2019 року до 01 січня 2021 року визначено Державне
підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго». Територія здійснення
діяльності ДПЗД «Укрінтеренерго» як постачальника «останньої надії» – територія України, крім
території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в
повному обсязі свої повноваження.
Станом на 31.12.2019 кількість споживачів за договором ПОН становила 32, з яких
4 побутові колективні споживачі та 28 непобутових. При цьому основною причиною надання
послуг з постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії» було
необрання споживачем електропостачальника.
Середня тривалість постачання електричної енергії постачальником «останньої надії»
склала 58 днів. 58 споживачів мають заборгованість більше 1 млн грн, 18 з них мають
заборгованість більше 10 млн грн. Заборгованість споживачів, яким здійснювалося постачання
електричної енергії за договором про постачання електричної енергії постачальником «останньої
надії», станом на кінець 2019 року склала близько 1,5 млрд грн (без ПДВ).
Споживачами ДПЗД «Укрінтеренерго» протягом 2019 року були, у тому числі, вугільні
підприємства, підприємства водопостачання та водовідведення та підприємства житловокомунального господарства.
Загальний обсяг постачання електричної енергії за договорами про постачання
електричної енергії ПОН протягом 2019 року становив 1 071,9 млн кВт∙год 1 616 споживачам на
загальну суму 2 313 млн грн (без ПДВ).

Практика відключень споживачів
Електрична енергія споживачу, який не допускає порушень своїх договірних зобов'язань
перед оператором системи передачі та/або оператором системи розподілу та
електропостачальником, постачається безперервно, крім випадків, передбачених умовами
договорів, укладених споживачами з електропостачальником та оператором системи, та
нормативно-правовими актами, у тому числі Правилами роздрібного ринку електричної енергії.
Обмеження або припинення постачання електричної енергії захищеним споживачам
здійснюється з дотриманням вимог Порядку забезпечення постачання електричної енергії
захищеним споживачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2018 року № 1209. Захищеним визнається споживач електроенергії, до якого
застосовується особливий режим відключення та/або обмеження електропостачання, щоб
запобігти виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру.
Підстави припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу
визначені пунктами 7.5 та 7.6 розділу VII ПРРЕЕ. При цьому споживач має бути попереджений
оператором не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня відключення, електропостачальником – не
пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення, а у випадку відключення з підстав,
визначених подпунктом 7.6 розділу VII ПРРЕЕ, – під час складення акта про порушення ПРРЕЕ та
договору.
Усього у 2019 року операторами систем розподілу (за ініціативою ОСР або
електропостачальника) було здійснено 268 110 відключень споживачів, з них 256 597 або
95,7 % – побутових споживачів. Найчастішою причиною припинення постачання електричної
енергії споживачу є заборгованість з оплати за спожиту електричну енергію – 215748 або 80,5 %
від усіх випадків відключень.
ОСП у 2019 році було здійснено 1 відключення з ініціативи електропостачальника за
заборгованість з оплати за спожиту електричну енергію.
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2.4.2. Роздрібні ціни на електричну енергію
Ціноутворення на роздрібному ринку електричної енергії
Частиною шостою статті 72 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон)
визначено, що з 01.01.2019 постачання електричної енергії споживачам здійснюється за
вільними цінами, крім випадків, встановлених цим Законом, а саме постачання електроенергії
споживачам постачальниками універсальних послуг та постачальниками «останньої надії».
Закон не передбачає механізму розроблення методики/порядку розрахунку вільних цін
на електричну енергію, відтак постачання електричної енергії за вільними цінами є
нерегульованим та здійснюється за домовленістю двох сторін (електропостачальника та
споживача) відповідно до обраної споживачем комерційної пропозиції при досягненні згоди з
усіх істотних умов договору.
Відповідно до Закону постачальники універсальних послуг та постачальник «останньої
надії» надають свої послуги за економічно обґрунтованими, прозорими та недискримінаційними
цінами, що формуються ними відповідно до методики (порядку), затвердженої НКРЕКП, та
включають, зокрема:
 ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії;
 ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг або ціну (тариф) на послуги
постачальника «останньої надії»;
 ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі та оператора системи розподілу
відповідно до укладених договорів про надання відповідних послуг.
Механізм формування цін на електричну енергію для побутових та малих непобутових
споживачів під час надання універсальних послуг визначено Порядком формування цін на
універсальні послуги, затвердженим постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177 (далі – Порядок
№ 1177).
Відповідно до Порядку № 1177 прогнозована ціна закупівлі електричної енергії
постачальником універсальних послуг для постачання побутовим та малим непобутовим
споживачам у І та ІІ кварталах 2019 року розраховувалася на підставі встановленої НКРЕКП
прогнозованої оптової ринкової ціни на електричну енергію на ці квартали (1 618,42 грн/МВт∙год
(без ПДВ)), у ІІІ кварталі 2019 року для постачання малим непобутовим споживачам – з
урахуванням прогнозованої оптової ринкової ціни на електричну енергію на попередній
розрахунковий квартал, а в IV кварталі 2019 року – з урахуванням цін на електричну енергію на
ринку «на добу наперед» у попередньому розрахунковому кварталі.
Середньозважена
ціна
на
універсальну послугу для малих
непобутових споживачів у IV кварталі
2019
року
становила
2 301,99 грн/МВт∙год (без ПДВ), 71,4 % з
яких – ціна закупівлі електричної
енергії, 20,6 % – тариф на послуги з
розподілу електричної енергії, 5,1 % –
тариф на
послуги з передачі
електричної енергії і 2,9 % – тариф на
послуги постачальника універсальних
послуг. Структура середньозваженої
ціни на універсальні послуги для малих
Рис. 2.4.13. Структура середньозваженої ціни на універсальні
послуги для малих непобутових споживачів у IV кварталі
непобутових споживачів у IV кварталі
2019 року, грн/МВт∙год (без ПДВ)
2019 року відображена на рис. 2.4.13.
Динаміку цін на універсальні послуги у 2019 році наведено в додатку 2.4.1.
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Процедура та механізм формування тарифу на послуги постачальника універсальних
послуг визначені Методикою розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг,
затвердженою постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1176 (далі – Методика № 1176).
Відповідно до вимог Методики № 1176 для 25 постачальників універсальних послуг
постановами НКРЕКП від 11.12.2018 №№ 1863 – 1887 були встановлені тарифи на послуги
постачальників універсальних послуг, рівні яких протягом 2019 року не змінювались.
Середньозважений тариф на послуги постачальника універсальних послуг у 2019 році склав
65,43 грн/МВт∙год (без ПДВ).
Тарифи на послуги постачальників універсальних послуг на 2019 рік наведено в
додатку 2.4.2.
Щодо роздрібних цін на електричну енергію для побутових споживачів, то відповідно до
пункту 13 розділу ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону було визначено, що до дати
запровадження двосторонніх договорів, ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку,
балансуючого ринку постачальник універсальних послуг купує електричну енергію для
постачання споживачам відповідно до Закону України «Про електроенергетику», а ціни, за якими
постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії побутовим
споживачам, встановлюються НКРЕКП.
З 01.07.2019 – початку дії нового ринку електричної енергії – у НКРЕКП відсутні
повноваження щодо встановлення цін на електричну енергію для побутових споживачів
(населення).
Відповідно до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку
електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування
ринку електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019
№ 483 (із змінами), фіксована ціна на електричну енергію для побутових споживачів
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
До прийняття рішення щодо встановлення фіксованої ціни така ціна застосовується на
рівні тарифів на електричну енергію для побутових споживачів (з урахуванням тарифів,
диференційованих за періодами часу), які діяли станом на 30 червня 2019 року, а саме
встановлені постановою НКРЕКП від 26.02.2015 № 220 «Про встановлення тарифів на
електроенергію, що відпускається населенню», з урахуванням норм Порядку застосування
тарифів на електроенергію, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики, від 23.04.2012 № 498.
При цьому у 2019 році Кабінетом Міністрів України не приймалось відповідних рішень
щодо встановлення фіксованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів.
Негативним фактором функціонування ринку електричної енергії залишається високий
рівень перехресного субсидіювання промисловими споживачами вартості електричної енергії,
що відпускається окремим категоріям споживачів за фіксованими тарифами.
Так, загальна сума компенсації втрат електропостачальників від постачання електричної
енергії окремим категоріям споживачів у І півріччі 2019 року склала 25,2 млрд грн.
Обсяг компенсації втрат постачальників універсальних послуг від постачання електричної
енергії побутовим споживачам (населенню) протягом І півріччя 2019 року відображено в
додатку 2.4.3.
Обсяг суми компенсації втрат (дотаційних сертифікатів) операторам систем розподілу на
період до повної компенсації втрат постачальників електричної енергії на закріпленій території,
правонаступниками яких є оператори систем розподілу, протягом І півріччя 2019 року наведено
в додатку 2.4.4.
Динаміка сум та структура компенсації втрат енергопостачальним компаніям від
здійснення постачання електроенергії окремим категоріям споживачів за 2015 − 2019 рр.
відображена в додатку 2.4.5.
НКРЕКП послідовно здійснює заходи для забезпечення відсутності перехресного
субсидіювання між різними категоріями споживачів.
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Так, постановою НКРЕКП від 04 грудня 2018 року № 1597 «Про внесення змін до постанови
НКРЕКП від 23 серпня 2018 року № 894» визнано такою, що втратила чинність, постанову
Національної комісії регулювання електроенергетики України від 20 грудня 2001 року № 1241
«Про тарифи, диференційовані за періодами часу» (зі змінами) з 01.01.2019, що орієнтовно дало
змогу забезпечити зменшення перехресного субсидіювання між різними категоріями споживачів
на 3,5 млрд грн з розрахунку на рік.
При цьому споживачі електричної енергії, які користувалися тарифами,
диференційованими за періодами часу (за умови забезпечення погодинного обліку електричної
енергії), мають змогу укласти договір з електропостачальником із застосуванням цін, що
враховують добовий графік споживання електричної енергії, що є більш привабливим для
споживача.
Механізм формування цін на електричну енергію, за якими здійснюється постачання
електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії», визначено Порядком
формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам
постачальником «останньої надії», затвердженим постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1179.
Оскільки постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» споживачу
є короткостроковим, максимальний термін якого відповідно до вимог Закону не може
перевищувати 90 днів, розрахунок ціни постачальника «останньої надії» починаючи з дати
початку нового ринку електричної енергії здійснюється щомісячно з урахуванням середньої ціни
електричної енергії, що склалася на ринку «на добу наперед» за перші 20 днів попереднього
місяця.
Середньозважена ціна на електричну енергію, за якою здійснювалося постачання
електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії», протягом 2019 року
становила 2462, 52 грн/МВт∙год (без ПДВ), у тому числі: для 1 класу напруги – 2280,98 грн/МВт∙год
(без ПДВ), для 2 класу напруги − 2604, 72 грн/МВт∙год (без ПДВ).
Процедура та механізм формування тарифу на послуги постачальника «останньої надії»,
якщо конкурс з визначення постачальника «останньої надії» не відбувся, визначаються
Методикою розрахунку тарифу на послуги постачальника «останньої надії», затвердженою
постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1178 (далі – Методика № 1178).
Методика № 1178 визначає порядок розрахунку тарифу на послуги постачальника
«останньої надії» до початку дії нового ринку електричної енергії (до 01.07.2019) та протягом
першого розрахункового періоду з дати початку дії нового ринку електричної енергії (далі – тариф
на перехідний період), а також на наступні розрахункові періоди. При цьому розрахунковим
періодом, на який здійснюються розрахунки тарифу на послуги постачальника «останньої надії»,
є календарний квартал.
Тариф на перехідний період розраховано та встановлено постановою НКРЕКП
від 14.12.2018 № 1907 на підставі даних щодо фактичних цін купівлі електричної енергії в жовтні
2018 року, які було визначено розпорядником системи розрахунків Оптового ринку електричної
енергії України (ДП «Енергоринок»).
Рівень тарифу (І – ІІІ квартали 2019 року) на перехідний період становив
486,06 грн/МВт∙год (без ПДВ).
Тариф на послуги постачальника «останньої надії» на IV квартал 2019 року розраховано та
встановлено постановою НКРЕКП від 24.09.2019 № 2023 на підставі даних щодо фактичних цін на
електричну енергію на ринку «на добу наперед» за перші 2 місяці III кварталу 2019 року, які
визначаються ДП «Оператор ринку».
Рівень тарифу на послуги постачальника «останньої надії» на IV квартал 2019 року
становив 373,77 грн/МВт∙год (без ПДВ), що на 23,1 % нижче порівняно з тарифом на І –
ІІІ квартали 2019 року.
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2.4.3. Зміна постачальника
Зміна споживачем електропостачальника − одна з ключових трансформацій, яка відбулася
на роздрібному сегменті ринку електричної енергії з 01 січня 2019 року. Порядок зміни
електропостачальника визначається Правилами роздрібного ринку електричної енергії.
Процес зміни споживачем електропостачальника забезпечується учасниками ринку
електричної енергії та учасниками роздрібного ринку електричної енергії, які задіяні у цьому
процесі та забезпечують саму зміну та інформаційний обмін під час неї на безоплатній основі.
Учасники ринку електричної енергії, які задіяні у процесі зміни електропостачальника,
несуть відповідальність за завдані збитки іншим суб'єктам та споживачу в установленому
порядку.
Зміна електропостачальника за ініціативою споживача має бути завершена у строк не
більше трьох тижнів з дня повідомлення таким споживачем про намір змінити
електропостачальника (рис. 2.4.14).

Рис. 2.4.14. Часовий графік зміни електропостачальника споживачем, у днях

Зміна постачальника споживачами, приєднаними до мереж оператора системи
передачі
Протягом 2019 року 76 споживачів, приєднаних до мереж оператора системи передачі,
виявили намір змінити електропостачальника, з них 75 реалізували процедуру зміни
електропостачальника (річний обсяг споживання яких становив 2 197 тис. МВт∙год) і 1 анулював.
Зміна постачальника споживачами, приєднаними до мереж операторів систем
розподілу
У 2019 році відбулося значне збільшення кількості споживачів, приєднаних до
розподільчих мереж, які змінили електропостачальника, – на 480 % порівняно із попереднім
роком. Так, 6 562 споживачі змінили електропостачальника, річний обсяг споживання яких
становив 27 546 тис. МВт∙год. Найактивніше змінювали електропостачальників споживачі з
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Рис. 2.4.15. Структура реалізованих процедур зміни
електропостачальника протягом 2019 року в розрізі категорій
споживачів, %

договірною потужністю більше 150 кВт –
48 % від загальної кількості споживачів,
які змінили електропостачальника,
споживачі з договірною потужністю до
150 кВт – 24 %, малі непобутові
споживачі – 23 %, бюджетні установи –
4 % та колективні побутові споживачі –
0,6 % (рис. 2.4.15). При цьому було
реалізовано 1 379 повторних процедур
зміни електропостачальника.
Кількість споживачів, які виявили
намір змінити електропостачальника та
які реалізували процедуру зміни
електропостачальника
протягом
2019 року, відображено на рис. 2.4.16.

Рис. 2.4.16. Кількість споживачів, які виявили намір змінити електропостачальника та які реалізували процедуру
зміни електропостачальника протягом 2019 року
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2.4.4. Захист прав споживачів
Розгляд скарг споживачів та врегулювання спорів Регулятором
Одним із основних завдань НКРЕКП є розгляд скарг та звернень споживачів щодо
порушення їхніх прав та інтересів.
У 2019 році до НКРЕКП звернулось 5 457 споживачів електричної енергії або осіб, які
виявили намір ними стати, що на 3 104 звернення або в 2,3 раза більше ніж у 2018 році.
Найчастіше надходили звернення з питань приєднання до електричних мереж (1 871 або
34,3 %), цін/тарифів (674 або 12,4 %), якості електропостачання (473 або 8,7 %).
Інформація щодо кількості скарг та звернень споживачів, що надійшли до НКРЕКП у 2018
та 2019 роках, за тематикою питань наведена на рис. 2.4.17.

Рис. 2.4.17. Кількість звернень споживачів, які звернулись до НКРЕКП у 2018 – 2019 роках

Розгляд скарг та звернень споживачів учасниками роздрібного ринку
Основні вимоги до розгляду скарг та звернень споживачів учасниками роздрібного ринку
визначені главою 8.3 розділу VIII ПРРЕЕ. Зокрема учасники роздрібного ринку з урахуванням
вимог ПРРЕЕ, Кодексу систем розподілу та інших нормативно-правових актів НКРЕКП мають
розробити та опублікувати на власному вебсайті процедуру розгляду звернень/скарг/претензій
споживачів.
За інформацією, наданою операторами систем розподілу, у 2019 році ними було
розглянуто 422 325 скарг та звернень споживачів, з них 131 736 або 31,2 % – з питань обліку,
84 833 або 20,1 % – з питань договірних відносин, 46 103 або 10,9 % – щодо надання додаткових
послуг споживачу.
За інформацією, наданою електропостачальниками, у 2019 році ними було розглянуто
443 891 скаргу та звернення споживачів63, з них 186 711 або 42,1 % – з питань договірних
відносин, 175 755 або 39,6 % – з питань виставлення рахунків, 28842 або 6,5 % – з питань пільг і
субсидій.
ОСП було розглянуто 110 скарг та звернень споживачів, усі з яких стосувалися питань
обліку електричної енергії.
Дані щодо кількості скарг та звернень споживачів до ОСР та електропостачальників
наведені в таблиці 2.4.2.

63

За даними 467 електропостачальників, у тому числі 25 ПУП.
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Таблиця 2.4.2. Кількість скарг та звернень споживачів до ОСР та електропостачальників у 2019 році за тематикою
Тематика скарг та звернень
Приєднання до мережі

Усього
37 943

ОСР

Електропостачальники

Побутові Непобутові
14 956
4 920

Замовники
18 067

Побутові

Непобутові

Облік
Якість електропостачання

137 559
30 120

113 450
28 613

17 754
1 489

532
18

4 117

1 706

Договірні відносини

271 544

57 746

26 449

638

97 090

89 621

3 461

3 168

216

77

20 581

9 189

1 009

347

8 340

1 696

209 067

21 031

12 275

6

152 882

22 873

7 991
4 662
1 017

731
12
940

57
2 300
38

0
0
0

5 647
5
28

1 556
2 345
11

28 842
1 222

27 122

1 720

995

218

9

15
607

14
478

1
99

0
0

0
19

0
11

1 068
48 432
46 798

639
27 402
25 581

48
18 460
5 780

0
241
31

79
1 466
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Відповідно до постанови НКРЕКП від 12.06.2018 № 373 64 оператори систем розподілу
(далі – ОСР) та електропостачальники, кількість споживачів яких перевищує 100 000, зобов’язані
забезпечувати функціонування кол-центрів для надання на безоплатній основі обов’язкових
інформаційних послуг споживачам з дотриманням мінімальних вимог до якості обслуговування
споживачів електричної енергії.
На виконання вимог законодавства щодо відокремлення та незалежності ОСР
Регулятором було змінено вимоги щодо функціонування кол-центрів. Починаючи з 2019 року
кол-центри ОСР та електропостачальника організовуються або окремо, або як спільний колцентр електропостачальника та ОСР на основі договору спільного використання.
У 2019 році кол-центри функціонували у 27 ОСР (які є правонаступниками
електропостачальників у частині прав та обов’язків, пов’язаних із провадженням діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом та із провадженням діяльності з
передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, зокрема щодо
забезпечення функціонування кол-центрів) та розпочали функціонувати у 25
електропостачальників (крім ліцензіатів, які здійснюють свою діяльність на тимчасово окупованій
території України та Автономної Республіки Крим).
Усього у 2019 році операторами кол-центрів ОСР та електропостачальників оброблено
17 542 899 дзвінків, що на 32 % більше ніж у попередньому році (у 2018 році –
13 331 148 дзвінків).
Динаміку щодо кількості звернень65, прийнятих операторами колцентрів у 2014 –
2019 роках, наведено на риc. 2.4.18.

64

Постанова НКРЕКП від 12.06.2018 № 373 «Про затвердження Мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів електричної енергії колцентрами».
65 Один дзвінок може реєструватися як декілька звернень за різною тематикою.
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Рис. 2.4.18. Кількість звернень, прийнятих операторами
кол-центрів у 2014 – 2019 роках, тис. од.

У 2019 році операторами
колцентрів ОСР оброблено 13 427 713
дзвінків.
У додатку 2.4.6 наведено дані
щодо показників якості надання послуг
кол-центрами у 2019 році по кожному
ОСР.
У додатку 2.4.7 наведено дані
щодо кількості звернень, прийнятих
операторами
кол-центрів
ОСР по Україні у 2019 році, за
тематикою.
У 2019 році операторами колцентрів
електропостачальників

оброблено 4 115 186 дзвінків.
У додатку 2.4.8 наведено дані щодо показників якості надання послуг кол-центрами у
2019 році по кожному електропостачальнику 66.
У додатку 2.4.9 наведено дані щодо кількості звернень по Україні, прийнятих операторами
кол-центрів електропостачальників у 2019 році, за тематикою.
У 2019 році запроваджено загальні стандарти якості надання послуг ОСР та
електропостачальниками67, а саме:
рівень сервісу кол-центру протягом 30 секунд (відсоток дзвінків, з’єднаних оператором
кол-центру протягом 30 секунд) у звітному році – не менше 75 %;
відсоток втрачених у черзі дзвінків кол-центру у звітному році – не більше 10 %.
Відповідно до інформації, отриманої за результатами моніторингу 68 функціонування колцентрів ОСР та електропостачальників, загальних стандартів якості надання послуг дотрималися
такі компанії:
ОСР: ПрАТ «Волиньобленерго», АТ «Полтаваобленерго», ТОВ «Луганське енергетичне
об’єднання», ПАТ «Сумиобленерго», ВАТ «Тернопільобленерго»;
електропостачальники: ТОВ «Волиньелектрозбут», ТОВ «Житомирська обласна
енергопостачальна компанія», ТОВ «Запоріжжяелектропостачання», ТОВ «Миколаївська
електропостачальна компанія», ТОВ «Рівненська обласна енергопостачальна компанія», ТОВ
«Тернопільелектропостач», ТОВ «Черкасиенергозбут».

Комерційна якість надання послуг
Комерційна якість надання послуг характеризує якість взаємовідносин ОСР та
електропостачальника зі споживачем, зокрема дотримання встановлених законодавством
строків надання послуг та виконання робіт, у тому числі з питань надання доступу до мереж,
відновлення електропостачання, обліку, укладення договорів тощо, та відповідей на письмові
звернення населення.
У 2019 році здійснювався моніторинг показників комерційної якості послуг відповідно до
вимог постанови НКРЕКП від 12.06.2018 № 37469.

66

ТОВ «Чернівецька обласна електропостачальна компанія» у зв’язку з відсутністю ІР-телефонії та голосового меню самообслуговування не
надано інформації щодо показників якості надання послуг кол-центром.
67 Постанова НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання
компенсацій споживачам за їх недотримання».
68 Постанова НКРЕКП від 12.06.2018 № 373 «Про затвердження Мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів електричної ене ргії колцентрами».
69
Постанова НКРЕКП від 12.06.2018 № 374 «Про затвердження форм звітності щодо показників якості електропостачання та інструкцій щодо їх
заповнення».
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За даними форми звітності № 12-НКРЕКП-розподіл (квартальна) «Звіт щодо показників
комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії» 70 встановлено, що у
2019 році ОСР отримали 534 540 звернень щодо надання послуг, виконання робіт та розгляду
звернень споживачів. Найбільше таких звернень надійшло до АТ «Харківобленерго» (57 991
звернення), ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» (54 858 звернень), АТ «Одесаобленерго» (39
422 звернення), ПАТ «Запоріжжяобленерго» (36 949 звернень), ПрАТ «Київобленерго» (35 170
звернень).
У додатку 2.4.10 наведено дані щодо показників комерційної якості за 2019 рік по
кожному ОСР.
У додатку 2.4.11 наведено дані щодо показників комерційної якості ОСР за 2019 рік за
типами наданих послуг.
У додатку 2.4.12 наведено дані щодо показників комерційної якості за 2019 рік по
кожному ПУП.
У додатку 2.4.13 наведено дані щодо показників комерційної якості ПУП за 2019 рік за
типами наданих послуг.

Компенсації споживачам
Постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 37571 визначено перелік загальних та гарантованих
стандартів якості електропостачання; здійснюється регулювання відносин, пов’язаних з
електропостачанням відповідно до загальних та гарантованих стандартів якості; забезпечується
захист прав споживачів шляхом надання компенсації за недотримання гарантованих стандартів
якості електропостачання; встановлено компенсації споживачам за недотримання гарантованих
стандартів, зокрема:
відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні протягом
24 годин;
дотримання показників зміни напруги, встановлених Кодексом систем розподілу72.
За звітними даними компаній з розподілу електричної енергії, усього у 2019 році було
надано компенсацій 16 039 споживачам на загальну суму 2 359 883 грн, з них 4 457 споживачам
на загальну суму 1 330 120 грн за недотримання гарантованого стандарту «відновлення
електропостачання після перерви в електропостачанні протягом 24 годин». Крім того,
компаніями було надано 935 743 грн щомісячних компенсацій за недотримання показників
відхилення напруги 10 975 споживачам.
У додатку 2.3.14 наведена інформація щодо дотримання гарантованих стандартів якості
електропостачання та сум виплачених компенсацій.
Варто відмітити, що, за даними компаній, усього у 2018 році було надано компенсацій
12 443 споживачам на загальну суму 2 319 591 грн.
У додатку 2.3.15 наведена інформація щодо кількості скарг, отриманих ліцензіатами з
розподілу електричної енергії.

Доступ споживачів до інформації (щодо прав споживачів, зміни
постачальника, джерел енергії тощо), яка має надаватися в рахунках
споживачів
та/або
оприлюднюватися
на
вебсайтах
електропостачальників/ЗМІ тощо
Згідно з положеннями розділу IX ПРРЕЕ електропостачальники зобов’язані забезпечити
доступ споживача до інформації, яка стосується його особисто, у тому числі інформації,
безпосередньо пов'язаної з виконанням укладених ним договорів та здійсненням комерційних
70

Постанова НКРЕКП від 12.06.2018 № 374 «Про затвердження форм звітності щодо показників якості електропостачання та інструкцій щодо їх
заповнення».
71 Постанова НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання
компенсацій споживачам за їх недотримання».
72 Глава 11.4 Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310.
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розрахунків з учасниками роздрібного ринку, або будь-якої іншої відкритої інформації, пов’язаної
з постачанням йому електричної енергії.
Крім того, постачальники електричної енергії, які здійснюють постачання електричної
енергії побутовим споживачам, згідно з формою, наведеною в додатку 1 до постанови НКРЕКП
від 30.03.2017 № 464 «Про щорічне забезпечення споживачів ключовою інформацією про
послуги у сферах енергетики та комунальних послуг», з метою надання таким споживачам
ключової інформації про споживання ними електричної енергії та надані послуги зобов’язані
щорічно до 01 травня розміщувати в рахунках або додатках до них та на офіційних вебсайтах
інформацію щодо:
фактичного обсягу споживання електричної енергії;
порівняння обсягів споживання електричної енергії з іншими споживачами;
структури тарифів на електричну енергію;
додаткову інформацію, що стосується споживання електричної енергії
За несвоєчасне надання інформації або надання недостовірної інформації
електропостачальник та оператор системи несуть відповідальність згідно із законодавством та
договором.
Споживач має право на вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, у тому
числі інформації, безпосередньо пов’язаної з виконанням укладених ним договорів та
здійсненням комерційних розрахунків з учасниками роздрібного ринку, або будь-якої іншої
відкритої інформації, пов’язаної з постачанням (розподілом, передачею) йому електричної
енергії.
Так, у 2020 році постачальниками універсальних послуг надавалась споживачам
необхідна інформація: за запитом споживача (уповноваженої особи); на власних офіційних
вебсайтах; у центрах обслуговування споживачів; у рахунках; в особистому кабінеті споживача; у
місцях оплати за електричну енергію; через засоби масової інформації тощо.
На офіційних вебсайтах постачальників універсальних послуг та операторів системи,
зокрема, розміщено таку інформацію: права споживачів, переваги ефективного кінцевого
використання енергії споживачами, поради щодо підвищення енергоефективності при
споживанні електроенергії, приклади-роз'яснення змісту рахунків за електричну енергію,
можливість вибору електропостачальників та порядок зміни електропостачальника.
Повнота забезпечення побутових споживачів ключовою інформацією ПУП наведена на
рис. 2.4.19 – 2.4.20 (повнота оцінювалась за типами інформації, яка мала бути оприлюднена, та її
якістю (інформація не оприлюднена, оприлюднена, але не відповідає вимогам законодавства,
частково або повністю відповідає вимогам)).

Рис. 2.4.19.Повнота забезпечення побутових споживачів ключовою інформацією про послуги з постачання
електричної енергії згідно з вимогами, визначеними НПА, у платіжних документах або додатках до них
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Рис. 2.4.20. Повнота забезпечення побутових споживачів ключовою інформацією про послуги з постачання
електричної енергії згідно з вимогами, визначеними НПА, шляхом розміщення на офіційних вебсайтах
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3. НАФТОГАЗОВИЙ СЕКТОР
Інформація сформована на основі даних, отриманих НКРЕКП від суб’єктів ринку
природного газу відповідно до затверджених форм звітності та на офіційні запити НКРЕКП.
Отримані дані можуть бути змінені (відкориговані) суб’єктами ринку природного газу.

Загальна інформація
3.1.1. Загальний опис нафтогазового сектору
Функції та повноваження НКРЕКП у нафтогазовій сфері визначені законами України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг» та «Про ринок природного газу» (далі – Закон).
Господарська діяльність у нафтогазовій сфері пов'язана з транспортуванням, розподілом,
зберіганням, постачанням природного газу, наданням послуг установки LNG, транспортуванням
нафти та нафтопродуктів та провадиться за умови отримання відповідної ліцензії, яка видається
Регулятором у встановленому законодавством порядку. Регулятор здійснює державне
регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання, які провадять
вищезазначені види діяльності, а також суб'єктів господарювання, які здійснюють
транспортування аміаку магістральними трубопроводами для споживачів України.
Суб’єктами ринку природного газу в Україні відповідно до Закону є оператор
газотранспортної системи (далі – оператор ГТС), оператор газорозподільної системи (далі –
оператор ГРМ), оператор газосховищ, оператор установки LNG, замовник, оптовий продавець,
оптовий покупець, постачальник та споживач (у тому числі захищені споживачі).
Діяльність з транспортування природного газу територією України здійснюється
оператором ГТС, а діяльність зі зберігання природного газу в підземних сховищах газу –
оператором газосховищ.
За даними оператора ГТС та оператора газосховищ, яким у 2019 році був АТ «Укртрансгаз»,
протягом 2019 року на ринку природного газу діяли 408 замовників послуг транспортування (на
35 замовників більше ніж у попередньому році) та 449 замовників послуг зберігання (на 95
замовників більше ніж у попередньому році).
Діяльність з розподілу природного газу (переміщення природного газу газорозподільною
системою з метою його фізичної доставки споживачам, у тому числі і побутовим, але що не
включає постачання природного газу) здійснюється операторами ГРМ. Сьогодні 46 операторів
ГРМ мають ліцензію на розподіл природного газу.
Купівля-продаж природного газу, у тому числі імпорт, здійснюється оптовими покупцями
та оптовими продавцями природного газу. За наявною інформацією, кількість оптових продавців
та покупців, які провадили діяльність на ринку природного газу у 2019 році, налічує близько 347
суб’єктів господарювання.
Реалізація природного газу споживачам для власних потреб, а не для перепродажу та
використання в якості сировини, здійснюється постачальником відповідно до отриманої ліцензії
на постачання природного газу на підставі укладених зі споживачами договорів. Протягом
2019 року 249 постачальників фактично здійснювали постачання природного газу кінцевим
споживачам.
Таблиця 3.1.1. Основні показники роботи газового сектору

Рік
Видобуток природного газу (млрд м3)
Імпорт (млрд м3)
Експорт (млрд м3)

2015
18,89
16,45
0

2016
19,12
11,08
0

2017
19,42
14,05
0

2018
19,28
10,59
0

2019
19,75
11,55
0
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Зміна запасів газосховищ (млрд м3)**
Валове споживання (млрд м3)
Технічна потужність міждержавних з’єднань на
вході до ГТС (млн м3/доба)
Технічна потужність міждержавних з’єднань на
виході з ГТС (млн м3/доба)
Активна місткість газосховищ (млрд м3)
Довжина газотранспортних мереж (тис. км)
Довжина газорозподільних мереж (тис. км)
Кінцеве споживання природного газу (млрд м3)
Побутові споживачі
Кількість споживачів (тис. осіб):
побутових
непобутових

-2,53
32,81

2,01
32,28

-2,71
30,77

0,82
30,68

-5,16
28,84

915,22 902,18 902,18*

902,18* 904,6*

443,23 443,60

473,60

473,60 473,60

30,95 30,95
35
35
295
309
29,81 29,30
11,28 11,88
12 394 12 271
12 294 12 169
100
102

30,95
35
292
27,47
11,23
12 397
12 288
109

30,95 30,95
35
35
285
290
27,49 25,04
10,63
8,33
12 436 12 570
12 322 12 459
114
111

* 906,7 в опалювальний період
** різниця між обсягами відібраного та закачаного газу з/до газосховищ

Обсяг кінцевого споживання у 2019 році зменшився у порівнянні з попереднім 2018 роком
на 8,9 % та становив 25,04 млрд м3, водночас відбулися зміни і в його структурі (рис. 3.1.1). Так,
протягом 2019 року у порівнянні з 2018 роком обсяг споживання населенням зменшився на
21,6 % та становив 8,33 млрд м3, а обсяг споживання виробниками теплової енергії (для потреб
населення) залишився незмінним та становив 4,8 млрд м3. Промислові споживачі та інші суб’єкти
господарювання у 2019 році спожили на 2,6 % обсягів природного газу менше ніж у 2018 році, а
виробники теплової енергії для потреб непобутових споживачів – на 3,2 % більше ніж у 2018 році.
Таким чином, обсяг споживання
30
природного
газу
населенням
протягом чотирьох останніх років
25
9,8
9,3
зменшується: у 2019 році його частка
9,5
9,3
20
в обсягах кінцевого споживання
1,9
2,4
2,5
становила 33 %, у той час як у
15
2,6
5,7
2016 році така частка становила 40 %.
4,6
4,8
Зменшення
споживання
обсягів
4,8
10
природного
газу
виробниками
11,9
11,2
10,6
5
теплової
енергії
для
потреб
8,3
населення
припинилось
та
0
3
встановилось на рівні 4,8 млрд м .
2016
2017
2018
2019
Необхідно зазначити, що
промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання
вперше
за чотири роки обсяги
ТКЕ (інші)
споживання
природного
газу
ТКЕ (населення)
населення
населенням у 2019 році були
меншими ніж обсяги споживання
Рис. 3.1.1. Обсяги кінцевого споживання природного газу в розрізі
промисловими споживачами та
основних категорій споживачів за 2016 – 2019 роки, млрд м3
іншими суб’єктами господарювання.
Динаміку кінцевого споживання природного газу в розрізі інших категорій споживачів
України з 2012 по 2019 роки наведено в додатку 3.1.1.
У 2019 році обсяг валового споживання природного газу в Україні становив близько
28,8 млрд м3, що на 1,9 млрд м3 або на 6 % менше ніж у 2018 році. Порівняння об’ємів валового
споживання України та країн ЄС у 2018 році наведено в додатку 3.1.2. У 2018 році Україна посіла
сьоме73 місце (восьме місце у 2017 році) серед країн Європи за вищезазначеним показником,
73

Туреччина не надала інформацію Євростату за 2018 рік.
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поступившись Іспанії (31,14 млрд м3), Франції (41,52 млрд м3), Нідерландам (43,03 млрд м3), Італії
(72,69 млрд м3), Великобританії (79,93 млрд м3) та Німеччині (92,84 млрд м3).
Динаміка обсягів валового та кінцевого споживання в Україні протягом 2010 – 2019 років
наведена на рис. 3.1.2.

Рис. 3.1.2. Надходження та споживання природного газу, 2010 – 2019 роки, млрд м3

Обсяги видобутку товарного природного газу протягом останніх 10 років змінювались
несуттєво. Так, у 2019 році було видобуто 19,75 млрд м3 товарного природного газу. При цьому
обсяг видобутку природного газу у 2019 році покриває 78,9 % обсягів кінцевого споживання (у
2018 році – 70 %). Одночасно зі скороченням попиту на природний газ, починаючи з 2012 року,
почали значно скорочуватись сукупні обсяги імпорту природного газу – на 55 % у 2015 році
(порівняно з 2012 роком) та на 33 % у 2016 році (порівняно з 2015 роком). Винятком стали 2017
та 2019 роки, коли обсяги імпорту природного газу збільшились на 27 % (або на 2,97 млрд м3) та
на 9 % (або на 0,96 млрд м3) у порівнянні з попереднім роком відповідно, унаслідок чого до
газосховищ було закачано більше природного газу ніж відібрано. Сумарні обсяги видобутку та
імпорту у 2019 році повністю покривали валове споживання природного газу, а надлишок було
закачано до газосховищ (на 5,16 млрд м3 більше газу було закачано до газосховищ ніж відібрано).
Слід також зазначити, що з 2016 року весь обсяг імпорту природного газу надходить з країн
Європейського Союзу.
Тра нзит

89 607
Видобуток

Передано прямим
спожива ча м**

18 938

За везено із
за кордону

14 247
Ві дбі р з га зосховищ та
га зопроводів

Передано
до ГТС,
усього:

Протра нспортовано
прямим
спожива ча м та до
ГРМ*:

41 364

25 626

2 557

Побутовим
спожива ча м

Передано до
ГРМ з ГТС:

Розподі лено
спожива ча м:

8 333

23 069

22 493

Непобутовим
спожива ча м

8 179

14 160
За ка чування до
га зосховищ та
на повнення
га зопроводів

ВТВ та ВП
(ГТС)

Видобуток

13 282

1 810

817

ВТВ та ВП
(ГРМ)

1 393

* без ура хува ння обсягі в внутрішнього транспортування
** з ура хува нням перетоків до ГРМ

Рис. 3.1.3. Баланс обсягів природного газу в 2019 році, млн м3
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У 2019 році загальний обсяг природного газу, протранспортованого газотранспортною
системою прямим споживачам та до газорозподільних систем, дорівнював 25,6 млрд м3
(рис. 3.1.3). Загальний обсяг природного газу, переданого до газотранспортної системи України,
склав 41,36 млрд м3 (без урахування транзиту): видобуток (без урахування ВТВ видобувників) –
18,9 млрд м3 (45,8 %), завезений з-за кордону – 14,2 млрд м3 (34,4 %), з якого 8,5 млрд м3 було
завезено на митний склад газосховищ для зберігання і в подальшому 5,8 млрд м3 розмитнено
для споживання і реалізації на ринку України, та відбір із газосховищ та газопроводів –
8,18 млрд м3 (19,8 %). Загальний обсяг відібраного природного газу з газотранспортної системи
склав 38,9 млрд м3 (без урахування транзиту): відібраний споживачами, приєднаними до ГТС (з
урахуванням перетоків до ГРМ) – 2,56 млрд м3 (6,6 %), передано до ГРМ – 23,07 млрд м3 (59,3 %)
та закачаний до газосховищ та газопроводів – 13,28 млрд м3 (34,1 %).
Операторами ГРМ у 2019 році було розподілено споживачам України 22,49 млрд м 3
природного газу. При цьому побутовим споживачам було розподілено 8,33 млрд м3,
непобутовим споживачам – 14,16 млрд м3.
Обсяги природного газу, переданого до газотранспортної системи через точки входу у
2019 році, наведено на рис. 3.1.4.
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га зовидобувні пі дприємства

мі ждержавні з'єдна ння (без урахування транзиту)

ві дбі р з га зосховищ

Рис. 3.1.4. Обсяги природного газу, передані до ГТС України через точки входу (без урахування транзиту) у
2019 році (щомісячно), млн м3

Максимальні обсяги природного газу, переданого до газотранспортної системи та
відібраного із газотранспортної системи у 2019 році, спостерігалися в зимові місяці (січень, лютий
та грудень) у зв’язку із опалювальним періодом. Упродовж цих місяців додатковий попит
покривався за рахунок відбору газу із газосховищ та імпорту. Крім того, надзвичайно великі
обсяги надходжень та відбору природного газу до/з ГТС було зафіксовано в серпні, що
спричинено завезенням великих обсягів природного газу з-за кордону і їх подальшим
закачуванням до газосховищ. Обсяги власного видобутку природного газу впродовж 2019 року
суттєво не змінювались.
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ГРМ

прямі споживачі ГТС

закачування до газосховищ

Рис. 3.1.5. Обсяги природного газу, відібрані з ГТС України через точки виходу (без урахування
транзиту) у 2019 році (щомісячно), млн м3
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Упродовж опалювального сезону високий попит на природний газ зберігався за
споживачами, які підключені до газорозподільних систем (рис. 3.1.5). Водночас попит
споживачів, підключених до ГТС, був рівномірним упродовж року. Протягом квітня – жовтня 2019
року активно здійснювалось закачування значних обсягів природного газу до газосховищ.

3.1.2. Реформування ринку природного газу
Відносини на ринку природного газу регулюються низкою нормативно-правових актів,
серед яких можна виділити Кодекс газотранспортної системи (далі – Кодекс ГТС), Кодекс
газорозподільних систем (далі – Кодекс ГРМ), Кодекс газосховищ, Правила постачання
природного газу.
Упродовж 2019 року робота Регулятора була направлена на розвиток та стале
функціонування ринку природного газу, здійснення заходів, що забезпечують ефективне
функціонування лібералізованого внутрішнього ринку природного газу, у тому числі шляхом
удосконалення положень актів вторинного законодавства, прийнятих на виконання вимог
Закону, з урахуванням норм Директив та Регламентів Європейського Союзу.
З 01.03.2019 на ринку природного газу України впроваджено добове балансування, що
стало результатом успішної реалізації Регулятором однієї із ключових реформ в енергетичній
галузі. Реалізація зазначеної реформи направлена на імплементацію положень Регламенту
комісії (ЄС) № 312/2014 від 26.03.14, що надає можливість українському ринку природного газу
стати прозорим, ліквідним та конкурентним та сприяє його інтеграції до європейського газового
ринку.
Варто зазначити, що добове балансування заохочує замовників послуг транспортування
самостійно врегульовувати власні небаланси, стимулює розвиток оптового ринку газу, що в свою
чергу збільшує привабливість українського газового ринку для енергетичних компаній та сприяє
інтеграції до європейського газового ринку. Мета такої реформи – зробити ринок природного
газу прозорим і конкурентним, а також уніфікувати роботу Оператора ГТС України з операторами
країн Європи.
Разом з тим для стабільного та ефективного функціонування ринку природного газу в
умовах добового балансування НКРЕКП було прийнято постанову від 12.04.2019 № 558 «Про
затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП», якою запроваджено механізм укладення угоди
про алокацію та створення балансуючої групи.
Такі механізми укладення угоди про алокацію надають право споживачам природного
газу, що не є побутовими, на одночасне укладення декількох договорів постачання природного
газу на один об’єкт газоспоживання в одному розрахунковому періоді з різними
постачальниками, але за умови укладання з ними угоди про алокацію.
Норми щодо створення балансуючої групи, введені НКРЕКП, дозволяють декільком
замовникам послуг транспортування об’єднатися в балансуючу групу з метою здійснення
належного та ефективного балансування обсягів природного газу між замовниками всередині
групи, що в свою чергу зменшує фінансове навантаження на замовників послуг транспортування.
Крім того, з метою забезпечення повною мірою імплементації Третього енергетичного
пакета Європейського Союзу в частині розподілу потужності НКРЕКП було прийнято постанову від
22.04.2019 № 580 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП».
Зазначеною постановою внесені зміни до Кодексу газотранспортної системи, Типового
договору транспортування природного газу, Кодексу газосховищ, Типового договору зберігання
(закачування, відбору) природного газу, Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги
транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного
стимулюючого регулювання, форми звітності № 4-НКРЕКП-транспортування природного газу
(квартальна), зокрема в частині розподілу потужностей та запровадження процедури доступу до
потужностей з обмеженнями.
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Варто зазначити, що зміни до нормативно-правових актів НКРЕКП змінюють підходи до
замовлення потужностей внутрішньодержавних точок входу/виходу, а також створюють
можливість отримання замовниками послуг транспортування більш гнучких механізмів доступу
до потужностей внутрішньодержавних точок входу/виходу на різні періоди (річний, квартальний,
місячний та на добу наперед).
Крім того, з метою підвищення ефективності використання газотранспортної системи
України запроваджено процедуру доступу до потужності з обмеженнями (Short haul services), що
забезпечує можливість трейдерам транспортувати газ транзитом через територію України між
країнами ЄС за зниженими тарифними ставками та надає доступ до газосховищ для зберігання
природного газу в режимі «митний склад» (можливість зберігання природного газу в підземних
газосховищах України протягом 1095 днів без сплати податків та митних зборів).
Позитивним ефектом від упровадження процедури доступу до потужності з
обмеженнями є:
 забезпечення регіональних транзитних потоків через газотранспортну систему України та
ефективного використання існуючої інфраструктури;
 завантаження українських газосховищ за рахунок європейських постачальників;
 збільшення прикордонної торгівлі та покращення ліквідності на газових ринках;
 зниження тарифного навантаження на внутрішніх споживачів України.
Разом з тим з метою забезпечення захисту прав споживачів природного газу, зокрема
зменшення фінансового навантаження на представників малого бізнесу, бюджетної сфери та
релігійних організацій, НКРЕКП було прийнято постанову від 17.05.2019 № 750 «Про внесення
змін до постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494».
Зазначеною постановою передбачено внесення змін до постанови НКРЕКП від 30 вересня
2015 року № 2494 та Кодексу ГРМ у частині звільнення власників комерційних вузлів обліку
природного газу з лічильниками типорозмірів G-1,6, G-2,5, G-4, G-6 та річний обсяг обліку
природного газу яких менше 10 тис. м3 від обов’язку встановлювати на власних комерційних
вузлах обліку засоби дистанційної передачі даних.
Крім того, з метою реалізації положень Закону та врегулювання питання тарифоутворення
на послуги розподілу природного газу НКРЕКП було прийнято постанову від 07.10.2019 № 2080
«Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП», якою внесені зміни до Кодексу
газорозподільних систем, Типового договору розподілу природного газу і Методики визначення
та розрахунку тарифів на послуги розподілу природного газу.
Так, зазначеною постановою передбачено:
зміну принципів визначення величини потужності для споживачів природного газу –
перехід від приєднаної потужності до замовленої потужності, що буде максимально відповідати
їх потребам;
спрощення процедури замовлення потужності на основі статистичних даних обсягів
споживання природного газу кожного споживача в минулих періодах;
додатковий захист побутових споживачів;
визначення процедури встановлення та перегляду тарифів на послуги розподілу
природного газу.
У зв’язку з надходженням до НКРЕКП численних звернень від споживачів природного газу,
у тому числі від виробників теплової енергії, щодо здійснення постачальниками природного газу
зі спеціальними обов’язками нарахування збитків споживачам у разі перевищення ними
планового об'єму (обсягу) природного газу або меншого споживання підтверджених обсягів
природного газу, які не були понесені постачальниками природного газу, у рамках виконання
ними спеціальних обов’язків, що призводить до необґрунтованих витрат споживачів, НКРЕКП
прийнято постанову від 07.10.2019 № 2081 «Про внесення змін до Правил постачання
природного газу».
Цією постановою врегульовано зазначене вище питання та забезпечено захист прав
споживачів природного газу, зокрема зменшено фінансове навантаження на споживачів
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природного газу, постачання яким здійснюється в рамках виконання спеціальних обов’язків,
покладених Кабінетом Міністрів України на суб’єктів ринку природного газу на підставі статті 11
Закону.
Також з метою створення належних регуляторних умов для забезпечення надійної та
безпечної експлуатації газотранспортної системи новим оператором газотранспортної системи
(ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»), а також задоволення очікуваного попиту
суб’єктів ринку природного газу на послуги транспортування природного газу Регулятором було
прийнято постанову від 14.11.2019 № 2365 «Про здійснення заходів з метою підвищення
ефективності використання потужностей газотранспортної системи України».
Крім того, у 2011 році Україна набула статусу Договірної Сторони в Енергетичному
Співтоваристві. Так, Україною було підписано Протокол про приєднання України до Договору про
заснування Енергетичного Співтовариства і ратифіковано Законом України «Про ратифікацію
Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства».
Варто зазначити, що за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства та
Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Україна взяла на
себе зобов’язання привести національне законодавство у відповідність до Третього
енергетичного пакета та імплементувати акти законодавства Енергетичного Співтовариства у
сфері енергетики.
Положеннями Додатка XXVII-A та Додатка XXVII-B до Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої сторони, визначено перелік актів Європейського Союзу та
Енергетичного Співтовариства та передбачено зобов’язання щодо транспозиції Регламентів ЄС,
які стосуються мережевих кодексів у газовому секторі, а саме:
Регламент Комісії (ЄС) № 2015/703 від 30 квітня 2015 року про встановлення мережевого
кодексу правил інтероперабельності та обміну даними;
Регламент Комісії (ЄС) № 2017/459 від 16 березня 2017 року про встановлення
мережевого кодексу механізмів розподілу потужності в газотранспортних системах та про
скасування Регламенту (ЄС) № 984/2013;
Регламент Комісії (ЄС) № 2017/460 від 16 березня 2017 року про встановлення
мережевого кодексу гармонізованих структур тарифу на транспортування газу;
Регламент Комісії (ЄС) № 312/2014 від 26 березня 2014 року про мережевий кодекс
балансування газу в газотранспортних системах;
Рішення Комісії від 24 серпня 2012 року щодо внесення змін до Додатка І до Регламенту
(ЄК) № 715/2009 Європейського Парламенту та Ради щодо умов доступу до газотранспортних
систем.
Транспозиція здійснюється шляхом перекладу положень Регламентів ЄС та перенесення
їх до національного законодавства без внесення змін до структури та тексту.
У зв’язку із зазначеним, на виконання міжнародних зобов’язань України та з метою
забезпечення транспозиції положень вищезазначених Регламентів після завершення офіційного
перекладу Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції НКРЕКП
було прийнято постанову від 29.11.2019 № 2586 «Про транспозицію положень актів
Європейського Союзу та Енергетичного Співтовариства на ринку природного газу України».
Наразі Регулятор і надалі продовжуватиме здійснення моніторингу процесу забезпечення
необхідних умов для функціонування ринку природного газу та докладатиме максимальних
зусиль для належної його роботи в умовах добового балансування.
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3.1.3. Структура власності на ринку природного газу
Оператор газотранспортної системи та оператор газосховищ – АТ «Укртрансгаз»
Засновником та одноосібним акціонером АТ «Укртрансгаз» є АТ «Національна акціонерна
компанія «Нафтогаз України» (далі – НАК «Нафтогаз України»). АТ «Укртрансгаз» є
правонаступником майнових і немайнових прав і обов’язків ДК «Укртрансгаз».
Оператори газорозподільних систем
За наявною станом на кінець 2019 року інформацією, частина акцій (часток, паїв)
15 операторів ГРМ перебувала у власності держави, з яких один оператор − у стовідсотковій
власності і один – з пакетом акцій більше 50 %. Лише в одного оператора ГРМ − АТ «Київгаз» −
71,54 % акцій (часток, паїв) перебувають у комунальній власності. Решта акцій та акції інших
операторів ГРМ є власністю інших юридичних та фізичних осіб (додаток 3.1.3).
Газорозподільні системи
державна
власність

8%

18%

комунальна
власність

8%
66%

власність
оператора ГРМ
інше

За наявною станом на кінець
2019 року
інформацією,
66 %
газорозподільних
систем
були
в
державній власності, 8 % – у комунальній,
18 % – у власності операторів ГРМ та 8 % –
власність інших суб’єктів господарювання
(рис. 3.1.6).
Деталізовану інформацію щодо
протяжності газорозподільних систем у
розрізі власності станом на кінець
2019 року наведено в додатку 3.1.4.

Рис. 3.1.6. Газорозподільні системи в розрізі власності станом
на кінець 2019 року, %

Регулювання суб’єктів природних монополій у нафтогазовій сфері
3.2.1. Відокремлення видів діяльності
Оператор газотранспортної системи
Прийняття Закону та Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон про НКРЕКП) забезпечило
виконання зобов’язань України щодо прийняття первинного законодавства відповідно до вимог
Третього енергетичного пакета ЄС.
Відповідно до положень Закону про НКРЕКП та Закону до повноважень НКРЕКП віднесено,
зокрема, ліцензування господарської діяльності з транспортування природного газу та
здійснення сертифікації оператора газотранспортної системи відповідно до встановленого ним
порядку.
У зв’язку з цим у 2019 році НКРЕКП проведено ряд зустрічей та нарад за участю як
співробітників НКРЕКП, так і представників Міністерства енергетики та захисту довкілля України,
Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України, АТ «Магістральні газопроводи
України», НАК «Нафтогаз України», АТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Оператор ГТС України»,
присвячених обговоренню поточного стану процесу відокремлення та сертифікації оператора
газотранспортної системи України відповідно до чинного законодавства України та
законодавства ЄС.
Законом визначено дві моделі відокремлення із трьох можливих, передбачених
положеннями Директиви 2009/73/ЄС: статтею 23 встановлено загальні вимоги щодо
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відокремлення і незалежності оператора газотранспортної системи (модель відокремлення OU
(Ownership Unbundling)), відповідно статтями 27 – 29 визначено особливі вимоги про
відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи (модель відокремлення ISO
(Independent System Operator)).
Так, при моделі відокремлення OU власнику газотранспортної системи заборонено мати
право власності на активи в компаніях, які видобувають або постачають природний газ. Ця
модель є найбільш прийнятною для ЄС, оскільки передбачає демонополізацію вертикально
інтегрованих компаній. При моделі відокремлення ISO вертикально інтегрована компанія може
залишатися власником газотранспортної системи, але функцію її управління здійснює
незалежний системний оператор.
Постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 року № 840 «Про
відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності
оператора газотранспортної системи» було обрано модель відокремлення діяльності з
транспортування природного газу ISO та визначено, що суб’єктом господарювання, який має
право подати запит на сертифікацію, є ТОВ «Оператор ГТС України».
Відповідно до статті 24 Закону та на підставі отриманого НКРЕКП позитивного висновку
Секретаріату Енергетичного Співтовариства від 17 грудня 2019 року № 4/19 до попереднього
рішення НКРЕКП про сертифікацію ТОВ «Оператор ГТС України», затвердженого постановою
НКРЕКП від 22 листопада 2019 року № 2482, НКРЕКП постановою від 24 грудня 2019 року № 3010
прийнято остаточне рішення про сертифікацію оператора газотранспортної системи – ТОВ
«Оператор ГТС України» за моделлю ISO, яке набрало чинності з 01 січня 2020 року.
Одночасно постановою НКРЕКП від 24 грудня 2019 року № 3011 прийнято рішення про
видачу ТОВ «Оператор ГТС України» ліцензії на право провадження господарської діяльності з
транспортування природного газу з 01 січня 2020 року.
Оператори газорозподільних систем
Вимоги до відокремлення і незалежності оператора ГРМ визначені положеннями
статті 39 Закону.
01.07.2015 відбулося юридичне відокремлення господарської діяльності з постачання
природного газу від господарської діяльності з розподілу природного газу.
Так, на сьогодні послуги з розподілу природного газу надаються споживачам на підставі
договору, укладеного у відповідності до Типового договору розподілу природного газу.
Послуги з постачання природного газу побутовим споживачам надаються на підставі
договору, що має відповідати Типовому договору постачання природного газу побутовим
споживачам. При цьому постачання природного газу іншим споживачам здійснюється на підставі
договорів, що укладаються відповідно до вимог Цивільного та Господарського кодексів України
та повинні містити істотні умови, визначені статтею 12 Закону та Правилами постачання
природного газу.
Станом на 31.12.2019 кількість суб’єктів господарювання, що мають ліцензії на розподіл
природного газу, становила 46 суб’єктів господарювання, з яких п’ять суб’єктів господарювання,
керуючись положеннями статті 39 Закону щодо можливості звільнення оператора
газорозподільної системи, який має менше 100 000 підключених споживачів, від виконання
вимог цієї статті, розпорядженням НКРЕКП від 17.08.2016 № 15-р та постановою НКРЕКП від
28.12.2018 № 2115 було звільнено від виконання вимог зазначеної статті Закону.
Крім того, відповідно до положень статті 39 Закону оператор ГРМ розробляє і впроваджує
програму відповідності. Ця програма повинна містити заходи для забезпечення
безперешкодного виконання оператором ГРМ функцій, передбачених частиною першою статті
37 Закону, а також заходи щодо уникнення дискримінаційних дій та впливу на діяльність
оператора ГРМ. Звіт про виконання програми відповідності щорічно подається Регулятору
посадовою особою, відповідальною за моніторинг та впровадження програми відповідності, та
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розміщується на вебсайті Регулятора. Кандидатура такої посадової особи затверджується
Регулятором.
Керуючись вищезазначеним, НКРЕКП постановою від 24.10.2017 № 1289 «Про
затвердження кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних
за моніторинг впровадження програми відповідності» (зі змінами, внесеними постановою від
12.06.2018 № 388) було затверджено перелік кандидатур посадових осіб операторів
газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності.
На виконання вимог Закону операторами газорозподільних систем було надіслано на
адресу НКРЕКП звіти про виконання програми відповідності, які після опрацювання були
оприлюднені на офіційному вебсайті НКРЕКП.

3.2.2. Функціонування мереж
Основними складовими газотранспортної системи є мережа магістральних газопроводів
та газопроводів-відгалужень, газорозподільні станції та компресорні станції, що являють собою
єдиний технологічний комплекс, який працює в безперервному робочому режимі. Довжина
газотранспортних мереж, які експлуатує оператор ГТС, складає близько 35 тис. км.
Що стосується газорозподільних систем, які є на балансі (в обслуговуванні) операторів
ГРМ, станом на кінець 2019 року їх протяжність складала 289,98 тис. км, з них високого тиску –
48,55 тис. км, середнього тиску – 117,15 тис. км, низького тиску – 124,28 тис. км.
Експлуатація застарілих мереж супроводжується високими виробничо-технологічними
витратами та нормованими втратами газу
в газорозподільних системах (далі – ВТВ).
Для забезпечення надійного та безпечного
функціонування газорозподільної системи
України відповідно до європейських
стандартів необхідна повна модернізація
газових
мереж
і
обладнання,
встановленого на них, що потребує
залучення великих обсягів інвестицій.
Обсяги
ВТВ
оператора
ГТС
(АТ «Укртрансгаз») у 2019 році зросли
несуттєво порівняно з попереднім роком та
Рис. 3.2.1. Обсяги виробничо-технологічних витрат та
становили 1,81 млрд м3. Разом з тим обсяги
нормованих втрат природного газу оператора ГТС та
ВТВ операторів ГРМ за той самий період
операторів ГРМ за 2016 – 2019 роки, млрд м3
зросли на 35 % (рис. 3.2.1).

3.2.3. Функціонування газосховищ
Сьогодні на ринку природного газу України функціонує 12 підземних сховищ газу
(таблиця 3.2.1), два з яких створені на базі водоносних структур, а решта – на базі виснажених
газових родовищ, загальна активна місткість яких у 2019 році становила 31 млрд м3. Найбільшим
газосховищем є ПСГ «Більче-Волиця» – 17,05 млрд м3 (55,09 % від загального максимального
обсягу зберігання (проєктна потужність)). Максимальна (проєктна) потужність закачування газу
до газосховищ становить 252 млн м3/добу, а максимальна (проєктна) потужність відбору
природного газу з газосховищ – 260 млн м3/добу.
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Таблиця 3.2.1. Технічні характеристики газосховищ України
Активний
об’єм/обсяг газу

Об’єм/обсяг
буферного газу

Проєктна
потужність
закачування

Проєктна
потужність
відбору

млн м3
1 900
17 050
2 150
1 920
2 300
310
1 500
1 300
1 000
700
420
400
30 950

млн м3
782
6 780
1 803
2 228
0
260
1 474
746
653
380
190
303
15 599

млн м3/добу
17
120
26
14
26
2
11
8
10
7
5
6
252

млн м3/добу
17
102
26
14
50
2
14
10
10
9
4
3
260

Назва газосховища
Угерське
Більче-Волицько-Угерське
Дашавське
Опарське
Богородчанське
Олишівське
Червонопартизанське
Солохівське
Пролетарське
Кегичівське
Краснопопівське
Вергунське
Усього
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108,63

100

Обсяги ВТВ оператора газосховищ (АТ
«Укртрансгаз») у 2019 році зменшились
порівняно з попереднім роком на 7 % та
становили 101,35 млн м3 (рис. 3.2.2).
На кінець року зберігання, який тривав
з 01 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року,
рівень заповнення газосховищ України
становив 28 %. Протягом зазначеного року
зберігання максимальний рівень наповнення
газосховищ становив 55 % у жовтні. Протягом
останніх трьох років зберігання (період з
01 квітня 2016 року по 31 березня 2019 року)
максимальний рівень наповнення газосховищ
спостерігався також у жовтні, що пов’язано з
підготовкою до опалювального сезону
(рис. 3.2.3).
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Рис. 3.2.2. Обсяги виробничо-технологічних витрат та
нормованих втрат природного газу оператора
газосховищ за 2016 – 2019 роки, млн м3
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Рис. 3.2.3. Динаміка обсягів природного газу, що зберігалися в газосховищах у період з 01 квітня 2016 року
по 31 березня 2019 року (3 роки зберігання), млрд м3
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Таким чином, потужності газосховищ достатні не лише для задоволення потреб
замовників послуг України, а також для забезпечення безперебійного постачання природного
газу та його надійного транзиту територією України до країн Європи, створення довгострокових
запасів природного газу на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

3.2.4. Тарифи на послуги транспортування природного газу
На виконання норм, визначених у Третьому енергетичному пакеті, та вимог Закону
НКРЕКП було затверджено Методику визначення та розрахунку тарифів на послуги
транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного
стимулюючого регулювання та з 01.01.2016 було запроваджено стимулююче регулювання у
сфері транспортування природного газу.
У зв’язку з ненаданням у визначений термін АТ «Укртрансгаз» до НКРЕКП заяви щодо
встановлення тарифів на послуги транспортування природного газу та відповідних документів
згідно з положеннями частини п’ятої статті 4 Закону Регулятором було встановлено тимчасові
тарифи на послуги транспортування природного газу для АТ «Укртрансгаз» на перший рік другого
регуляторного періоду. Тарифи на послуги транспортування природного газу, що діяли протягом
2019 року, наведено в додатках 3.2.1 та 3.2.2.
Протягом 2019 року з метою імплементації положень Регламенту Комісії (ЄС) 2017/460 від
16.03.2017 НКРЕКП були внесені зміни до низки нормативно-правових актів, у тому числі до
Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для
точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання, а саме:
 створено механізми, які надають можливість оператору ГТС надавати послуги
користування потужністю з обмеженнями для точок входу та точок виходу в/з
газотранспортну(ої) систему(и);
 запроваджено механізм визначення коефіцієнтів, які враховують період замовлення
потужності (квартальні, місячні та на добу наперед) і сезон замовлення потужності, та
коефіцієнтів для потужності з обмеженнями;
 змінено механізм визначення необхідного доходу оператора ГТС від здійснення
діяльності з транспортування природного газу;
 удосконалено механізм розрахунку коригування необхідного доходу від здійснення
діяльності з транспортування природного газу.
З метою забезпечення повноцінної роботи нового сертифікованого оператора
газотранспортної системи Регулятором з 01.01.2020 встановлено тарифи на послуги
транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період
2020 − 2024 роки для ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», які наведено в
додатках 3.2.3 та 3.2.4.
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Рис. 3.2.4. Порівняння тарифів на послуги транспортування природного газу

Крім того, Регулятором уперше затверджено коефіцієнти, які враховують період та сезон
замовлення потужності.
Так, коефіцієнти, які враховують період замовлення потужності, що застосовуються до
тарифів на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок виходу
в/з газотранспортну(ої) систему(и), становлять:
з 01 березня 2020 року коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу
наперед, – 1,10 умовні одиниці;
з 01 квітня 2020 року коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на
місячний період, – 1,04 умовні одиниці;
з 01 жовтня 2020 року коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на
квартальний період, – 1,02 умовні одиниці.
Коефіцієнти, які враховують період замовлення потужності та сезон замовлення
потужності, що застосовуються до тарифів на послуги транспортування природного газу для
точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавних з'єднаннях,
наведено в додатку 3.2.5.
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Зазначені коефіцієнти мають на меті стимулювання довгострокового бронювання
потужності з метою оптимізації використання інфраструктури транспортування природного газу.
Разом з цим з метою збільшення конкурентоспроможності української ГТС Регулятором
також затверджено знижувальні коефіцієнти для потужності з обмеженнями до тарифів на
послуги транспортування природного газу для точок входу та точок виходу в/з
газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавних з’єднаннях, на яких пропонується потужність з
обмеженнями. Зазначені коефіцієнти наведені в додатку 3.2.6.

3.2.5. Тарифи на послуги розподілу природного газу
З 01.01.2019 застосовувались тарифи на послуги розподілу природного газу, які були
встановлені постановами НКРЕКП від 24.03.2016 № 421 – 463 (зі змінами і доповненнями,
внесеними постановами НКРЕКП від 15.12.2016 № 2263, 2279 – 2320), від 26.05.2016 № 850 (зі
змінами і доповненнями, внесеними постановою НКРЕКП від 15.12.2016 № 2278).
Інформацію щодо тарифів на послуги розподілу природного газу, що застосовувались з
01.01.2019, наведено в додатку 3.2.7.
На виконання положень Закону України «Про ринок природного газу» протягом 2019 року
були внесені зміни до низки нормативно-правових актів. Так, НКРЕКП було змінено принцип
визначення величини потужності для споживачів природного газу (здійснено перехід до
замовленої потужності) та спрощено процедуру замовлення потужності на основі статистичних
даних обсягів споживання природного газу кожного споживача в минулих періодах.
Ураховуючи зазначене, НКРЕКП постановами від 24.12.2019 № 3014 – 3057 було
встановлено тарифи на послуги розподілу природного газу виходячи з планованої річної
замовленої потужності розподілу природного газу, які набрали чинності з 01.01.2020. Зазначені
тарифи наведено в додатку 3.2.8.
Слід відмітити, що встановлення тарифів на основі нової методології як плати за
замовлену потужність та відокремлення вартості послуг розподілу природного газу від вартості
природного газу як товару надає ряд переваг для кінцевого споживача. Зокрема застосування
європейських підходів до розрахунків за послуги розподілу природного газу дає можливість
споживачам розуміти, за які послуги і якому підприємству вони сплачують. Оплата за послуги
розподілу природного газу рівними частинами дозволяє уникнути великого навантаження на
споживача в опалювальний період, коли споживання природного газу найбільше.
Розмір плати за послуги розподілу природного газу визначається для кожного споживача
індивідуально залежно від обсягів споживання природного газу споживача в минулих періодах.
Прозорість формування платежів за газ як товар та за послуги розподілу природного газу
дозволяють споживачу відстежувати та контролювати власне споживання з метою мінімізації
рахунків.
При цьому рівномірні надходження коштів дозволять газорозподільним підприємствам,
зокрема, забезпечити високий рівень обслуговування газорозподільних мереж та їх складових,
що знаходяться на балансі газорозподільного підприємства, з метою підвищення рівня безпеки
газопостачання.

3.2.6. Тарифи на послуги закачування, зберігання та відбору природного газу з
газосховищ
Розрахунок тарифів на послуги закачування, зберігання та відбору природного газу
здійснюється відповідно до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання
(закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим
регульованого доступу.
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До 01.08.2019 діяли такі тарифи на послуги закачування, зберігання та відбору природного
газу в підземних сховищах для АТ «Укртрансгаз», без урахування ПДВ:
 тариф на послуги закачування природного газу – у розмірі 64,40 грн за 1000 м³ на добу;
 тариф на послуги зберігання природного газу – у розмірі 0,172 грн за 1000 м³ на добу;
 тариф на послуги відбору природного газу – у розмірі 67,10 грн за 1000 м3 на добу.
У зв’язку із закінченням строку врахування елементу структури тарифу «Коригування
річної планованої тарифної виручки» НКРЕКП було здійснено перегляд тарифів на послуги
закачування, зберігання та відбору природного газу в газосховищах.
Так з 01.08.2019 набрали чинності такі тарифи на послуги закачування, зберігання та
відбору природного газу в підземних сховищах для АТ «Укртрансгаз» без урахування ПДВ:
 тариф на послуги закачування природного газу – у розмірі 93,30 грн за 1000 м³ на добу;
 тариф на послуги зберігання природного газу – у розмірі 0,172 грн за 1000 м³ на добу;
 тариф на послуги відбору природного газу – у розмірі 97,20 грн за 1000 м3 на добу.
Структуру діючих тарифів (планованої тарифної виручки) на послуги закачування,
зберігання та відбору природного газу наведено на рис. 3.2.5.
Крім того, з метою заохочення
замовників
до
користування
довгостроковими
послугами
газосховищ НКРЕКП було встановлено
коефіцієнти, що застосовуються до
тарифів на послуги закачування,
зберігання та відбору природного газу,
а саме:
коефіцієнт,
який
ураховує
замовлення індивідуальних послуг
зберігання, закачування, відбору
природного газу строком на місяць, –
на рівні 1,1;
коефіцієнт,
який
ураховує
Рис. 3.2.5. Структура діючих тарифів (планованої тарифної
виручки) на послуги закачування, зберігання та відбору
замовлення індивідуальних послуг
природного газу для АТ «Укртрансгаз», %
закачування, відбору природного газу
на добу наперед, – на рівні 1,2.

3.2.7. Тарифи на транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними
газопроводами
Розрахунок тарифів на транспортування нафти магістральними трубопроводами для
нафтотранспортних підприємств здійснюється відповідно до Порядку формування тарифів на
транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами. До 01.11.2019 діяли
тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами ПАТ «Укртранснафта» для
споживачів України, встановлені постановою НКРЕКП від 23.12.2016 № 2362 (для 18 маршрутів
транспортування нафти магістральними трубопроводами). Зазначені тарифи наведено в
додатку 3.2.9.
Постановою від 04.10.2018 № 1150 НКРЕКП було внесено зміни до Порядку формування
тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами з метою
запровадження механізму поетапного перегляду тарифів на транспортування нафти
магістральними трубопроводами для споживачів України, що дозволить уникнути негативного
впливу на нафтовидобувну та нафтопереробну галузі від різкого зростання тарифів.
З урахуванням зазначених змін постановою НКРЕКП від 11.10.2019 № 2108 встановлено
тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами для АТ «Укртранснафта» для
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споживачів України, при цьому зменшено кількість маршрутів транспортування нафти з 18 до 6.
Зазначені тарифи наведено в додатку 3.2.10.
Розрахунок тарифів на транспортування аміаку магістральними трубопроводами
здійснюється відповідно до Порядку формування тарифів на транспортування аміаку
магістральними трубопроводами.
Тарифи на транспортування аміаку магістральними трубопроводами для
ДП «Укрхімтрансаміак» наведено в додатку 3.2.11.

3.2.8. Приєднання споживачів до газових мереж
Згідно з положеннями частини дев’ятої статті 19 Закону технічні та комерційні умови
приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи визначаються в Кодексі ГТС або
Кодексі ГРМ.
Відповідно до частини другої статті 19 Закону оператор ГТС та оператор ГРМ зобов'язані
за зверненням суб'єкта ринку природного газу (замовника) забезпечити йому доступ до
газотранспортної або газорозподільної системи.
Згідно з положеннями частини дев’ятої статті 19 Закону приєднання об'єкта замовника до
газотранспортної або газорозподільної системи здійснюється в такому порядку:
 отримання дозволу оператора газотранспортної або газорозподільної системи на
приєднання;
 отримання замовником або проєктувальником вихідних даних;
 розроблення проєктної документації та проведення у випадках, передбачених
законодавством, її експертизи;
 затвердження проєктної документації;
 виконання підготовчих та будівельних робіт;
 підключення об’єкта до газотранспортної або газорозподільної системи;
 прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.
Проєктування та будівництво об'єктів газотранспортної або газорозподільної системи
здійснюються відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності, а також технічних
умов приєднання, передбачених Кодексом ГТС або Кодексом ГРМ.
Замовник має право на власний розсуд обирати виконавця проєктних та будівельних робіт
з приєднання серед суб'єктів господарювання, які мають право на здійснення відповідного виду
діяльності згідно з вимогами законодавства. При цьому витрати замовника, пов'язані з
виконанням проєктних та будівельних робіт, не включаються до складу плати за приєднання до
газотранспортної або газорозподільної системи, що дає можливість зменшити витрати, які
необхідні для створення мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання.
На сьогодні технічні та комерційні умови приєднання до газорозподільної системи
визначаються в Кодексі ГРМ.
Якщо при наданні послуг з приєднання відстань по прямій лінії від місця забезпечення
потужності до місця приєднання замовника не перевищує 25 метрів для сільської та 10 метрів
для міської місцевості для об’єктів газоспоживання потужністю до 16 м 3 на годину, то таке
приєднання визначається як стандартне. Особливості приєднання, які відповідають вимогам
стандартного приєднання, визначаються розділом V Кодексу ГРМ.
Решта приєднань, які не відповідають вимогам стандартного приєднання до
газорозподільних систем, визначаються як нестандартні та здійснюються у відповідності до
вимог положень розділу V Кодексу ГРМ для нестандартного приєднання.
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Плата за приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи визначається
згідно з договором між замовником і оператором газотранспортної або газорозподільної
системи на підставі методології74, затвердженої Регулятором (далі – Методологія).
Методологія визначення плати за приєднання до газотранспортних та газорозподільних
систем визначає типи приєднання з урахуванням особливостей приєднання в різних випадках та
основні вимоги та умови розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до
газотранспортної або газорозподільної системи.
Згідно з положеннями пункту 5 розділу ІІ Методології НКРЕКП розглядає надані
операторами газорозподільних систем розрахункові (прогнозовані) значення плати за
приєднання, що є стандартним, та щороку на підставі аналізу встановлює для Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя розміри плати за приєднання, що є
стандартним, за критеріями, визначеними Методологією. Так, 14.12.2018 НКРЕКП було прийнято
постанову № 1917, якою було встановлено граничні рівні плати за приєднання, що є
стандартним, до газорозподільних систем на 2019 рік.
З 2017 року на сайті Регулятора запроваджено калькулятор приєднання до
газорозподільних систем 75, який інформує споживачів про вартість надання послуги з
приєднання до газорозподільних систем, що є стандартним, про ліцензіата, який може здійснити
відповідні роботи на території провадження господарської діяльності з розподілу природного
газу, терміни виконання робіт при наданні послуги з приєднання, що є стандартним, а також про
відповідальність за невчасне виконання зазначених робіт (рис. 3.2.6).

Рис. 3.2.6. Калькулятор визначення розміру плати за приєднання, що є стандартним
(вартість послуги оператора ГРМ з приєднання об'єкта замовника)

Відповідно до наявної інформації, станом на кінець 2019 року кількість приєднаних
споживачів до газорозподільних систем складала 12,57 млн. Упродовж 2019 року до операторів
74
75

Затверджена постановою НКРЕКП від 24.12.2015 № 3054.
http://www.nerc.gov.ua/?calc_gas.
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ГРМ із заявами на надання послуги з приєднання до газорозподільних систем звернулися 15 408
замовників, з яких 13 182 – побутові споживачі, 2 225 − непобутові споживачі та 1 газовидобувне
підприємство в Харківській області.
За даними операторів ГРМ, у
2019 році фактично було здійснено
11 889 нових приєднань, що на 8,6 %
більше порівняно з 2018 роком
(10 946) (рис. 3.2.7). Найбільшу
кількість приєднань було здійснено
побутовими споживачами – 10 909,
кількість нових приєднань серед
непобутових споживачів становила
980. Слід зазначити, що частка
нестандартного
приєднання
в
загальній кількості приєднань серед
Рис. 3.2.7. Динаміка кількості нових приєднань до
усіх категорій споживачів протягом
газорозподільних систем протягом 2015 – 2019 років
останніх
п’яти років
зростала:
2015 рік – 32 %, 2016 рік – 48 %, 2017 рік –
58 %, 2018 рік – 61 %, 2019 рік – 64 %. У
цілому у 2019 році частка стандартних
приєднань у побутових споживачів
складає 39 %, а у непобутових – 4 %. З
усіх приєднань, здійснених у 2019
році, 4 281 було визначено як
стандартні та 7 608 – як нестандартні.
Динаміку
кількості
нових
приєднань
до
газорозподільних
систем протягом останніх трьох років у
розрізі кожної області наведено в
додатку 3.2.12. Протягом 2015 –
2019 років найбільшу кількість нових
Рис. 3.2.8. Динаміка тривалості стандартних приєднань
приєднань
до
газорозподільних
споживачів протягом 2015 – 2019 років, днів
систем серед усіх областей України
було здійснено у Львівській та
Київській областях – 2 411 та 1 358
відповідно.
Середня
тривалість
стандартного приєднання побутових
споживачів до газорозподільних
систем у 2019 році склала 79 днів.
Водночас
середня
тривалість
стандартного
приєднання
для
непобутових споживачів протягом
2019 року склала 94 дні. У цілому по
всіх категоріях споживачів середня
тривалість стандартного приєднання у
Рис. 3.2.9. Динаміка кількості заяв на приєднання, нових
приєднань до газотранспортної системи та їх середньої тривалості, 2019 році у порівнянні з 2018 роком не
змінилась та становила 84 дні
2016 – 2019 роки
(рис. 3.2.8).
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Приєднання до газотранспортної системи належить до категорії нестандартного
приєднання, оскільки об’єкти газоспоживання, приєднані до газотранспортної системи,
перевищують потужність 16 м3 на годину.
У 2019 році АТ «Укртрансгаз» було здійснено 1 нове приєднання газовидобувного
підприємства, тривалість якого склала 733 дні (рис. 3.2.9). Слід зазначити, що протягом 2016 –
2019 років приєднувались лише газовидобувні підприємства. Крім цього, у 2019 році із заявами
на приєднання звернулось 15 замовників. У цілому протягом 2016 – 2019 рр. спостерігалось
зменшення кількості заяв на приєднання і водночас зростала їх середня тривалість. Кількість
здійснених нових приєднань до газотранспортної системи залишається на одному рівні.

3.2.9. Інвестиції в розвиток мереж
Відповідно до Закону з метою забезпечення безпеки, надійності, регулярності та якості
постачання природного газу газорозподільною (газотранспортною) системою та з урахуванням
законодавства з питань охорони довкілля та енергоефективності операторам газорозподільної
(газотранспортної) системи з 2016 року затверджуються плани розвитку на наступні 10 років, які
складаються з:
 інвестиційної програми на перший планований рік десятирічного плану розвитку із
зазначенням заходів за рахунок підтверджених інвестицій;
 плану заходів на другий – третій плановані роки десятирічного плану розвитку за рахунок
підтверджених та нових інвестицій;
 плану заходів на четвертий – десятий плановані роки десятирічного плану розвитку із
зазначенням потреби в інвестиціях для його виконання.
Інвестиційна програма – план використання коштів для підвищення рівня надійності та
економічності роботи основних фондів, який містить комплекс зобов'язань ліцензіата на період
її виконання щодо розвитку підприємства, покращення показників якості надання послуг
споживачам з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, що підтверджують доцільність
здійснення інвестиційної діяльності, джерела її фінансування та графік виконання. Цільовими
напрямами інвестиційної програми газорозподільної (газотранспортної) системи є роботи з
капітального ремонту, реконструкції та модернізації магістральних (розподільних) газопроводів
та споруд на них, транспортні засоби спеціального призначення, заходи, спрямовані на зниження
виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу, а також придбання
сучасних приладів діагностики й обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту
систем газопостачання.
Десятирічний план розвитку газорозподільної (газотранспортної) системи визначає
основні об'єкти газової інфраструктури, будівництво або реконструкція яких є доцільною в
наступні десять років, перелік нових інвестицій, які повинні бути здійснені протягом наступних
трьох років, планові джерела їх інвестування та строки реалізації всіх інвестиційних проєктів.
Порядок формування планів розвитку газорозподільних систем на наступні 10 років
визначається Кодексом ГРМ, газотранспортної системи – Кодексом ГТС та газосховищ – Кодексом
газосховищ.
Розвиток газорозподільної (газотранспортної) системи провадиться з урахуванням
розвитку адміністративної території, на якій розташована ця система, поточної та майбутньої
потреби у природному газі та довготривалої працездатності газорозподільної (газотранспортної)
системи.
Оператор ГТС розробляє план розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років на
підставі даних про фактичні та прогнозні показники попиту і пропозиції на послуги з
транспортування природного газу. План розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років
має забезпечувати відповідність газотранспортної системи потребам ринку природного газу та
інтересам безпеки постачання природного газу. При розробці плану розвитку газотранспортної
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системи на наступні 10 років оператор ГТС зобов'язаний ураховувати можливі зміни обсягів
видобутку, купівлі-продажу, постачання, споживання природного газу (у тому числі обсягів
транскордонної торгівлі природним газом), а також плани розвитку газотранспортних систем
сусідніх держав, газорозподільних систем, газосховищ та установки LNG. Плануючи розвиток
газорозподільної системи, оператор ГРМ здійснює дослідження потреби ринку в новій
газорозподільній інфраструктурі. При підготовці десятирічного плану розвитку газорозподільної
системи оператор ГРМ робить обґрунтовані припущення стосовно росту обсягів споживання
природного газу.
Для 44 операторів ГРМ затверджені Плани розвитку газорозподільних систем на 2020 –
2029 роки на загальну суму 27,5 млрд грн (без ПДВ), у тому числі І розділи Планів розвитку –
інвестиційні програми на 2020 рік на загальну плановану суму фінансування 2,031 млрд грн (без
ПДВ) за рахунок наявних тарифних джерел.
При цьому основними заходами інвестиційних програм на 2020 рік операторів ГРМ є:
 308,6 км газових мереж (заміна, реконструкція, капітальний ремонт);
 2 498 од. відключаючих пристроїв (заміна);
 577 од. ГРП (заміна, реконструкція, капітальний ремонт);
 1 213 од. ШРП (заміна, реконструкція);
 36 807 од. регуляторного обладнання (заміна, реконструкція);
 2 359 од. ЕХЗ (заміна, реконструкція);
 126 730 од. індивідуальних лічильників газу для населення (встановлення);
 184 076 од. індивідуальних лічильників (заміна);
 109 074 од. лічильників газу для обмінного фонду;
 21 937 од. пристроїв дистанційної передачі даних з лічильників;
 273 од. спеціалізованої техніки;
 1 456 од. спеціальних приладів;
 6 000 од. обладнання ІТ.
Основні заходи інвестиційних
програм операторів ГРМ на 2020 рік з
реконструкції (заміни) мереж та
споруд на них наведені на рис. 3.2.10.
Для оператора ГТС − ТОВ
«Оператор газотранспортної системи
України»
−
План
розвитку
газотранспортної системи на 2020 −
2029 роки у 2019 році затверджено не
було.
Для оператора газосховищ −
АТ «Укртрансгаз» − План розвитку
газосховищ на 2020 − 2029 роки у 2019
році затверджено не було.
Рис. 3.2.10. Основні заходи інвестиційних програм операторів ГРМ
на 2020 рік з реконструкції (заміни) мереж та споруд на них

3.2.10.

Облік природного газу

Відповідно до положень статті 2 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку
природного газу» (зі змінами від 21.12.2017) постачання природного газу для населення, що
проживає у квартирах та приватних будинках, здійснюється за умови його комерційного обліку.
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При цьому згідно з положеннями частини першої статті 6 зазначеного Закону суб'єкти
господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, зобов'язані
забезпечити встановлення лічильників газу:
 комплексно, у тому числі для опалення – до 01 січня 2012 року;
 для підігріву води та приготування їжі – до 01 січня 2016 року;
 тільки для приготування їжі – до 01 січня 2021 року.
Фінансування робіт з оснащення лічильниками газу населення здійснюється за рахунок:
 коштів операторів ГРМ на відповідній території;
 коштів відповідного бюджету, крім коштів місцевих бюджетів;
 інших джерел, не заборонених законодавством.
Виконавцями робіт зі встановлення лічильників газу є оператори ГРМ або інші суб’єкти
господарювання, які отримали відповідні дозволи для виконання робіт зі встановлення вузлів
обліку природного газу.
У разі невстановлення населенню лічильників газу в термін до 01.01.2021 з вини
операторів ГРМ на відповідній території припинення розподілу природного газу таким
споживачам забороняється, а його облік до моменту встановлення лічильників газу здійснюється
за нормами споживання, встановленими Кабінетом Міністрів України (положення частини
першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» (зі
змінами від 21.12.2017)).
Інформацію щодо комерційного обліку природного газу (у розрізі областей) станом на
01.01.2020 наведено нижче (рис. 3.2.12).
Загальний
відсоток
комерційного
обліку природного газу,
що
використовується
населенням, усього по
Україні складає 91 %, у
тому числі:
 обліком від 95 % до
100 % забезпечено
споживачів у
Вінницькій,
Волинській, ІваноФранківській,
Житомирській,
Рис. 3.2.11. Відсоток абонентів з комерційним обліком природного газу (у розрізі
Закарпатській,
областей, а також м. Київ та м. Харків) станом на 01.01.2020
Київській (крім
м. Київ), Рівненській,
Сумській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській
областях;
 обліком від 80 % до 95 % забезпечено споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій,
Кіровоградській, Львівській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській
(крім м. Харків) та Черкаській областях;
 обліком менше 80 % забезпечено споживачів у Донецькій області, а також у м. Київ та
м. Харків.
З метою продовження забезпечення комерційного обліку природного газу, що
використовується тільки для приготування їжі, та за рахунок наявних тарифних джерел було
затверджено Плани розвитку газорозподільних систем на 2020 – 2029 роки, у тому числі розділи І
Планів розвитку – інвестиційні програми на 2020 рік, якими передбачено встановлення близько
126 730 од. індивідуальних лічильників газу населенню на загальну суму близько 251,6 млн грн
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без ПДВ, а саме мешканцям Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської,
Харківської та Черкаської областей, а також м. Київ, м. Кременчук та м. Харків.

3.2.11.

Розподіл та використання потужності міждержавних з’єднань, інші
транскордонні питання

Потужність
транскордонних
газопроводів використовується з
метою транспортування (транзиту)
природного газу територією України
до сусідніх країн та для забезпечення
надійного постачання природного газу
в Україну. Протягом 2019 року експорт
природного газу з України не
здійснювався, проте було зафіксовано
несуттєве використання потужності
точок виходу на міждержавних
з’єднаннях
як
потужності
з
обмеженнями.
Обсяг
транзиту
Рис. 3.2.12. Обсяги імпорту, транзиту та транспортування
природного
газу
територією
України
у
природного газу за 2014 – 2019 роки, млрд м3
2019 році зріс на 3,3 % у порівнянні з
3
2018 роком та становив 89,61 млрд м (рис. 3.2.12). У 2019 році обсяг транспортування
природного газу прямим споживачам та до газорозподільних систем зменшився порівняно з
попереднім роком та становив приблизно 25,6 млрд м3. Водночас обсяг імпорту природного газу
у 2019 році зріс на 9 % у порівнянні з 2018 роком та становив 11,55 млрд м3.
Більша частина потужності міждержавних з’єднань газотранспортної системи України
використовується для транзиту природного газу в Європу. Відповідно до інформації, наведеної
на рис. 3.2.13, у 2019 році найбільше використовувались фізичні точки міждержавного з’єднання
Росія – Україна та Україна – Словаччина («Ужгород») – у середньому через них транспортувалось
245,5 та 156,6 млн м3 на добу відповідно. Зростання обсягів завезеного природного газу з-за
кордону збільшило використання потужностей на міждержавних з’єднаннях Словаччина –
Україна, Польща – Україна та Угорщина – Україна, розмір середньої використаної потужності яких
збільшився на 40 %, 104 % та 5 % відповідно у 2019 році порівняно з 2018 роком. Водночас у
напрямах Україна – Румунія, Україна – Польща та Україна – Молдова було зафіксовано
зменшення використання потужності на відміну від напряму Україна – Словаччина, де зростання
у 2019 році порівняно з 2018 роком становило 15 %, оскільки для транзиту російського газу до
європейських країн використовувалась переважно точка виходу «Ужгород».

Рис. 3.2.13. Розмір середньої використаної потужності за 2018 – 2019 роки на міждержавних з’єднаннях
України, млн м3/добу
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Транскордонні газопроводи на вході до ГТС України з Росії, Білорусі, а також на виході з
ГТС України до країн-членів ЄС та Молдови використовуються для транспортування (транзиту)
російського газу. Транскордонні газопроводи в точках входу «Будінце» (Словаччина – Україна),
«Берегдароц» (Угорщина – Україна), «Германовичі» (Польща – Україна) використовуються для
імпорту природного газу з Європи та зберігання на митному складі газосховищ. За даними АТ
«Укртрансгаз», сукупна технічна потужність транскордонних газопроводів у 2019 році на вході до
ГТС України з Росії, Білорусі становила 838,3 млн м3/добу, на виході з ГТС України до країн-членів
ЄС та Молдови – 449,676 млн м3/добу та в точках входу «Будінце» (Словаччина – Україна),
«Берегдароц» (Угорщина – Україна), «Германовичі» (Польща – Україна) – 66,377 млн м3/добу.
Максимальний рівень використання технічної потужності в точках входу з Росії становив близько
42 %, у точках виходу до країн-членів ЄС та Молдови – 65 %, а в точках входу з країн-членів ЄС –
до 100 %. Максимальний рівень транспортування природного газу в точках входу із Словаччини
та Польщі, а також в точці виходу до Угорщини перевищував рівень потужності, яка гарантується
оператором ГТС України (технічну потужність), та забезпечувався за рахунок потужності, право на
використання якої надавалось на переривчастій основі.
Виникнення договірних перевантажень у газотранспортній системі можливе у випадку
перевищення попиту на потужність над пропозицією оператора ГТС. Одним із інструментів
врегулювання договірних перевантажень є процедура розподілу потужності. Кодексом ГТС
передбачені такі періоди розподілу потужності точок входу/виходу на міждержавних з’єднаннях,
як річний, квартальний, місячний та добовий. Процедура розподілу потужності передбачена
Кодексом ГТС, проте до точок входу на міждержавних з’єднаннях з Росії, Білорусі, а також точок
виходу до Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови не застосовувалась. По всіх інших
міждержавних з’єднаннях протягом періоду 01.10.2017 – 30.09.2018 (далі – 2017/2018 газовий
рік) та 01.10.2018 – 30.09.2019 (далі – 2018/2019 газовий рік) здійснювався розподіл потужності
лише на добовий період, а місячні, квартальні та річні продукти розподілу потужності не
замовлялись (рис. 3.2.14).

Рис. 3.2.14. Технічна та розподілена потужність точок входу «Германовичі», «Берегдароц», «Будінце» протягом
2017/2018 – 2018/2019 газових років, млн м3/добу

У 2018/2019, як і у 2017/2018 газових роках, розмір розподіленої потужності дорівнював
розміру використаної потужності, а розподіл потужності за рахунок процедури врегулювання
договірних перевантажень не здійснювався. Аукціони з розподілу потужності не проводились.
Протягом
2018/2019
газового
року
найбільше
потужності
розподілялися/використовувалися на точці входу «Берегдароц» (Угорщина – Україна), а у
2017/2018 газовому році – на точці входу «Будінце» (Словаччина – Україна). Найменше протягом
2018/2019 газового року розподілялися/використовувалися потужності на точці входу
«Германовичі» (Польща – Україна) (рис. 3.2.15). Таким чином, у 2018/2019 газовому році
76
77

Без урахування потужності точки виходу «Будінце» (Україна – Словаччина) у розмірі 24 млн м3/добу.
68,4 млн м3/добу у зимовий період.
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замовники послуг транспортування переорієнтувались з використання потужності Словаччина –
Україна на потужності Угорщина – Україна, хоча технічна потужність на вході зі Словаччини
більше ніж удвічі більша за потужності на вході з Угорщини.

Рис. 3.2.15. Розмір середньої розподіленої/використаної потужності точок входу «Германовичі», «Берегдароц»,
«Будінце» на добовий період розподілу протягом 2018/2019 газового року, млн м3/добу

У 2019 році 76 замовників послуг транспортування (далі – замовники) замовляли та
використовували потужність точок входу/виходу на міждержавних з’єднаннях України, що на
17 % більше (11 замовників)
порівняно з 2018 роком. У цілому
протягом п’яти останніх років
кількість замовників послуг, які
використовували потужність точок
входу/виходу на міждержавних
з’єднаннях, поступово зростала та у
2019 році їх уже було в 5 разів
більше ніж у 2015 році (рис. 3.2.16),
що
свідчить
про
зростання
Рис. 3.2.16. Кількість замовників послуг транспортування, які
конкуренції
за
міждержавних
використовували потужність на міждержавних з’єднаннях,
з’єднаннях.
2015 – 2019 роки, од.
Найбільша кількість замовників у 2019 році використовували точку входу «Берегдароц»
(Угорщина – Україна) – 59 суб’єктів, що складає близько 78 % від усіх замовників (рис. 3.2.17).
Частка
трьох
найбільших
замовників (крім НАК «Нафтогаз
України»),
які
користувалися
потужністю
точки
входу
«Берегдароц» (Угорщина – Україна)
у 2019 році становила 40 %, а частка
решти замовників склала 58 %.
Крім
цього,
точку
входу
«Германовичі» (Польща – Україна)
використовували
26 замовників
послуг транспортування, а точку
входу «Будінце» (Словаччина –
Україна)
–
31
замовник.
НАК «Нафтогаз України» найбільше
Рис. 3.2.17. Кількість замовників послуг транспортування в розрізі
міждержавних з’єднань та частка їх імпорту в загальному обсязі
використовував потужність точки
імпорту у 2019 році
входу «Будінце» (Словаччина –
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Україна) – 77 % від загального обсягу використаної потужності, водночас у точці входу
«Берегдароц» (Угорщина – Україна) його частка склала лише 2 %, а точкою входу «Германовичі»
(Польща – Україна) НАК «Нафтогаз України» взагалі не користувався.
Єдиною точкою входу, на якій було надано право користування потужністю на
гарантованій основі у 2019 газовому році, була точка «Будінце» (Словаччина – Україна). По точках
входу «Берегдароц» (Угорщина – Україна) та «Германовичі» (Польща – Україна) потужність
розподілялась на переривчастій основі, що пов’язано з умовами Угод про взаємодію, укладених
між оператором ГТС України та операторами ГТС Угорщини та Польщі. Максимальний розмір
потужності на точці входу «Будінце» (Словаччина – Україна), який можна було замовити на
гарантованій основі у 2019 газовому році, становив 27 млн м3/добу, а на переривчастій основі –
15,5 млн м3/добу (за умови розподілення оператором ГТС повного обсягу потужності на
гарантованій основі).

Питання конкуренції
3.3.1. Оптовий ринок природного газу
Загальна інформація про оптовий ринок природного газу
Оптовий ринок природного газу є складовою ринку природного газу України та являє
собою сукупність відносин з купівлі-продажу природного газу між оптовими продавцями та
оптовими покупцями. Оптовий покупець – це суб'єкт господарювання, який придбаває
природний газ не для власного споживання, а оптовий продавець – суб'єкт господарювання,
який реалізує природний газ оптовому покупцю або постачальнику.
У процесі купівлі-продажу природного газу взаємовідносини між суб’єктами ринку
регулюються договорами купівлі-продажу газу, які укладаються між постачальником природного
газу/оптовим покупцем і оптовим продавцем на загальних підставах і регулюють відносини з
передачі права власності на природний газ з різних джерел, за ринковими цінами (крім випадків,
передбачених статтею 11 Закону). Варто зазначити, що діяльність оптового продавця не підлягає
ліцензуванню. За наявною інформацією, кількість оптових продавців та покупців, які провадили
діяльність на ринку природного газу у 2019 році, налічує близько 347 суб’єктів господарювання.
Оптовий ринок природного газу можна умовно поділити на два сегменти: регульований
сегмент оптового ринку, який функціонує згідно зі статтею 11 Закону, та нерегульований сегмент
оптового ринку із вільним ціноутворенням.
Джерелами надходжень природного газу на оптовий ринок є природний газ внутрішнього
видобутку та імпортований природний газ. Протягом 2015 – 2019 років спостерігалась
нерівномірна динаміка обсягів імпорту
природного газу. Так, після значного
падіння (на 3,5 млрд м3 або 25 %)
обсягів імпорту природного газу у 2018
році у порівнянні з 2017 роком, у 2019
році зафіксовано зростання на 1 млрд
м3 або на 9 % у порівнянні з 2018 роком
(рис. 3.3.1). Водночас у порівнянні з
2015 роком у 2019 році спостерігалось
падіння обсягів імпорту природного
газу на 30 %. Обсяги внутрішнього
видобутку78 змінювались несуттєво.
Рис. 3.3.1. Обсяги видобутку та імпорту природного газу, млрд м3

78

Без урахування втрат, виробничо-технологічних витрат та власних потреб газовидобувних підприємств.
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Протягом
2019
року
газовидобувними
підприємствами
було видобуто 19,75 млрд м3
товарного природного газу (без
урахування
втрат,
виробничотехнологічних витрат та власних
потреб газовидобувних підприємств),
з
яких
13,6 млрд м3 – товарний
природний
газ
АТ «Укргазвидобування»,
а
3
6,1 млрд м – товарний природний
Рис. 3.3.2. Обсяги видобутого природного газу АТ
газ
інших
газовидобувних
«Укргазвидобування» та іншими газовидобувними
підприємств
(рис.
3.3.2). Частка
підприємствами у 2019 році, млрд м3, %
товарного
природного
газу,
видобутого АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», в обсягах видобутку газу іншими газовидобувними
підприємствами становить 0,14 %.
У 2019 році частка імпорту природного газу оптовими покупцями з країн Європи, як і у
2016 – 2018 роках, становила 100 % (рис. 3.3.3).

Рис. 3.3.3. Джерела імпорту природного газу у 2014 – 2019 роках, %

Ціноутворення на оптовому ринку

Рис. 3.3.4. Динаміка оптових цін на ринку природного газу
у 2018 – 2019 роках, грн/тис. м3 (без ПДВ)

У 2019 році середньозважена
оптова ціна природного газу
становила 5 470 грн за тис. м3 (без
ПДВ) та порівняно з 2018 роком
(6 619 грн за тис. м3) знизилась на
17 % (рис. 3.3.4). Протягом 2018 –
2019 років середньозважена оптова
ціна природного газу була найвищою
у четвертому кварталі 2018 року
(7 498 грн за тис. м3), а в четвертому
кварталі 2019 року – найнижчою (4
585 грн за тис. м3). Для аналізу
чинників,
які
впливають
на
формування цієї ціни, оптовий ринок
природного газу України умовно
можна поділити на регульований та
нерегульований сегменти.
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Регульована оптова ціна у
2019 році була на 207 грн за тис. м3
(або на 4 %) нижчою ніж ціна на
нерегульованому сегменті оптового
ринку природного газу, а у 2018 році –
на 3 353 грн за тис. м3 (або на 39 %).
Таким чином, у 2019 році оптова ціна
на регульованому сегменті ринку
почала наближатись до оптової ціни
на ринку з вільним ціноутворенням та
в кінці року такі ціни вже були майже
на одному рівні. У четвертому
кварталі 2019 року оптова ціна на
регульованому сегменті ринку була
Рис. 3.3.5. Оптові ціни природного газу у країнах Центральноменшою ніж на нерегульованому
Східної Європи у 2019 році, євро/тис. м3 (без ПДВ)
сегменті ринку лише на 274 грн за
тис. м3 (або на 6 %).
Порівняння середньозважених оптових цін на природний газ (без ПДВ) в Україні та країнах
Центрально-Східної Європи79 у 2019 році наведено на рис. 3.3.5.
Регульований сегмент оптового ринку природного газу
Протягом 2019 року регульований сегмент оптового ринку природного газу діяв у рамках
статті 11 Закону та постанов КМУ:
від 19.10.2018 № 867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних
обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у
процесі функціонування ринку природного газу», яка діє з 01 листопада 2018 року по 01 травня
2020 року (далі – Положення про ПСО 867);
від 03.04.2019 № 293 «Деякі питання діяльності акціонерного товариства «Національна
акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Постанова 293).
Положенням про ПСО 867 у рамках оптового ринку природного газу було покладено
спеціальні обов’язки на:
 АТ «Укргазвидобування» та АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» – продавати природний газ
НАК «Нафтогаз України» для формування ресурсу природного газу для побутових
споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження
їх виробничо-комерційної діяльності), державного підприємства України «Міжнародний
дитячий центр «Артек» та виробників теплової енергії для всіх категорій використання
природного газу на умовах та в порядку, що визначені Положенням про ПСО 867;
 НАК
«Нафтогаз
України»
–
придбавати
природний
газ,
видобутий
АТ «Укргазвидобування» та АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», для формування ресурсу
природного газу для вищезазначених споживачів на умовах, визначених Положенням про
ПСО 867, та в інших оптових продавців, у тому числі за кордоном, у випадку, коли обсяги
видобутку товарного природного газу ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «ДАТ
«Чорноморнафтогаз» недостатні для формування зазначеного ресурсу природного газу;
 НАК «Нафтогаз України» – продавати природний газ постачальникам природного газу для
потреб побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються
для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та державного підприємства
України «Міжнародний дитячий центр «Артек» на умовах та в порядку, що визначені
Положенням про ПСО 867.

79

https://erranet.org/.
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Постановою 293 було встановлено додаткові параметри для визначення ціни природного
газу, за якою НАК «Нафтогаз України» здійснює закупівлю та продаж природного газу в рамках
виконання вимог Положення про ПСО 867. Зазначеним рішенням Кабінет Міністрів України
передбачив можливість для НАК «Нафтогаз України» здійснювати закупівлю та продаж
природного газу в рамках виконання вимог Положення про ПСО 867 за ціною, яка може бути
нижчою ніж ціна, визначена Положенням про ПСО 867.
Додатково слід зазначити, що регульований сегмент оптового ринку природного газу з 01
квітня 2017 року до 01 листопада 2018 року функціонував у рамках дії Положення про
покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого
постановою КМУ від 22.03.2017 № 187 (далі – Положення про ПСО 187).
Інформацію щодо результатів моніторингу виконання спеціальних обов'язків,
передбачених Положенням про ПСО 867 та постановою 293, наведено в розділі 3.4.1.
У 2019 році середньозважена регульована оптова ціна природного газу становила
5 363 грн за тис. м3 (без ПДВ), що на 4 % більше у порівнянні з 2018 роком (5 163 грн за тис. м 3).
Середньозважена оптова ціна продажу природного газу АТ «Укргазвидобування» та АТ «ДАТ
«Чорноморнафтогаз» для НАК «Нафтогаз України» становила 5 230 грн за тис. м 3 (без ПДВ), що
на 3 % більше ніж у попередньому році (5 065 грн за тис. м3). Водночас середньозважена ціна
оптового продажу НАК «Нафтогаз України» для постачальників, на яких Положенням про
ПСО 867 покладено спеціальні обов’язки постачати природний газ для потреб споживачів,
визначених цим Положенням, збільшилась на 6 % порівняно з 2018 роком та становила 5 592 грн
за тис. м3 (без ПДВ) (рис. 3.3.6).
Протягом першого кварталу та у
квітні 2019 року оптові ціни на
природний газ на регульованому
сегменті ринку не змінювались до
набрання чинності Постановою 293 (зі
змінами). З 01 травня 2019 року оптові
ціни на природний газ визначались
щомісячно з урахуванням Постанови
29З.
Починаючи з другого кварталу
2019 року відбувалось зниження
середньозважених
оптових
цін
природного газу на регульованому
сегменті ринку. Найбільш значне
зниження середньозважених оптових
цін на природний газ відбулось у
третьому кварталі 2019 року (на 22 %
Рис. 3.3.6. Динаміка оптових цін на регульованому сегменті
3
з другим кварталом
оптового ринку природного газу, грн/тис. м (без ПДВ), протягом порівняно
2018 – 2019 років
2019 року).
За наявною в НКРЕКП інформацією, у 2018 – 2019 роках обсяг реалізації
АТ «Укргазвидобування» та АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» для НАК «Нафтогаз України»
видобутого природного газу, а також продаж природного газу НАК «Нафтогаз України»
постачальникам природного газу, на яких Положенням про ПСО 867 покладено спеціальні
обов’язки для забезпечення потреб побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів,
що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), складав близько
половини обсягу продажу природного газу на оптовому ринку. Таким чином, ціноутворення на
регульованому сегменті ринку природного газу суттєво впливало на середньозважені оптові ціни
у 2018 – 2019 роках, динаміка яких наведена на рис. 3.3.4.
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Нерегульований сегмент оптового ринку із вільним ціноутворенням
У рамках сегменту оптового
ринку із вільним ціноутворенням
середньозважена
оптова
ціна
природного газу у 2019 році
становила 5 570 грн за тис. м3 (без
ПДВ), що на 35 % нижче ніж у 2018
році (8 516 грн за тис. м3) (рис.
3.3.7). Слід зазначити, що на
коливання
оптових
цін
на
нерегульованому сегменті ринку, як
правило, впливають сезонний
фактор (в опалювальний період
ціни
підвищуються,
а
в
міжопалювальний – знижуються),
курс валют та ціни на європейських
Рис. 3.3.7. Динаміка середньозважених цін оптових продавців –
ринках природного газу, оскільки
газовидобувних підприємств, цін закупленого природного газу за
імпорт
природного
газу
кордоном та оптових цін природного газу на нерегульованому
3
здійснювався виключно з країнсегменті протягом 2018 – 2019 років, грн/тис. м (без ПДВ)
членів ЄС.
У 2019 році оптова ціна природного газу на нерегульованому сегменті оптового ринку
природного газу протягом першого – третього кварталів знижувалась, що пов’язано із суттєвим
зниженням цін на природний газ на європейському ринку (європейських газових біржах) та
зміцненням курсу гривні до іноземних валют (євро та дол. США) (рис. 3.3.880).
Разом з тим у четвертому
кварталі 2019 року відбулось
незначне зростання оптових цін на
природний газ на нерегульованому
сегменті ринку природного газу, що
пов’язано, зокрема, з початком
опалювального періоду, відбором
природного газу з газосховищ,
закупленого у попередні періоди, а
також
невизначеністю
щодо
продовження транзиту природного
газу територією України у зв’язку із
закінченням дії контракту між
НАК «Нафтогаз
України»
та
ВАТ «Газпром».
Рис. 3.3.8. Середньозважена ціна ф’ючерсного контракту на NCG з
Середньозважена
ціна
постачанням природного газу в наступному місяці та курс євро у
закупленого
за
кордоном
2018 – 2019 роках
природного газу у 2019 році
становила 5 146 грн за тис. м3 (без ПДВ), у другому кварталі 2019 року вона знизилась на 22 %
порівняно з першим кварталом 2019 року, у третьому кварталі знизилась на 23 % порівняно з
другим кварталом, а у третьому та четвертому кварталах 2019 року залишалась майже на одному
рівні. Водночас середньозважена ціна оптового продажу природного газу власного видобутку
газовидобувними підприємствами на нерегульованому сегменті оптового ринку у 2019 році
становила 5 198 грн за тис. м3 (без ПДВ) і протягом 2019 року знижувалась: у другому та третьому
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Дані сайтів https://www.powernext.com/ та https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/currency/search/form/period.
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кварталах 2019 року на 25 % та 24 % відповідно, а в четвертому кварталі зросла на 2 % порівняно
з третім кварталом 2019 року.

Рівень конкуренції на оптовому ринку
Індекс Герфіндаля-Гіршмана (HHI – показник, який визначає стан ринку – концентрацію на
ньому) на оптовому ринку природного газу України в частині обсягів закупленого природного
газу оптовими покупцями81 за кордоном у 2019 році становив 2 752 із максимальних 10 000
(рис. 3.3.9), що означає високу концентрацію на оптовому ринку України в частині оптових
покупців природного газу за
кордоном. Слід зазначити, що
на значення цього показника
суттєво
впливає
частка
НАК «Нафтогаз України» в
загальному обсязі закупленого
природного газу за кордоном,
яка у 2019 році становила 50 %
(66 % у 2018 році, 62 % у
2017 році та 74 % у 2016), що
спричинене,
зокрема,
покладеними
спеціальними
Рис. 3.3.9. Індекс Герфіндаля-Гіршмана на оптовому ринку природного газу обов’язками на НАК «Нафтогаз
України в частині обсягів закупленого природного газу оптовими
України» формувати ресурс
покупцями за кордоном, обсягів джерел надходження закупленого
газу
для
природного газу за кордоном, джерел надходження власного видобутку природного
споживачів,
визначених
природного газу та з усіх джерел надходження природного газу
(закуплений за кордоном+видобуток) у 2019 році
Положенням про ПСО 867.
За наявною інформацією, Індекс Герфіндаля-Гіршмана на оптовому ринку природного
газу України в частині джерел надходження закупленого природного газу за кордоном82 у
2019 році становив 1 404 із максимальних 10 000 (рис. 3.3.9), що говорить про досить низький
рівень концентрації на вході в оптовий ринок України зі сторони джерел надходження
природного газу з-за кордону.
Також Індекс Герфіндаля-Гіршмана на оптовому ринку природного газу в частині власного
видобутку природного газу України83 у 2019 році становив 5 372 із максимальних 10 000
(рис. 3.3.9), що означає високу концентрацію на оптовому ринку України в частині оптових
продавців-видобувників природного газу. При цьому частка обсягів видобутку природного газу
трьох найбільших газовидобувних компаній у 2019 році становила 86 % від усіх обсягів видобутку
(86 % у 2018 році, 88 % у 2017 році).
Водночас Індекс Герфіндаля-Гіршмана на оптовому ринку природного газу України в
частині усіх джерел надходження природного газу (закуплений закордоном та видобуток) 84 у
2019 році становив 4 026 із максимальних 10 000 (рис. 3.3.9).

Купівля/продаж природного газу в газосховищах
Протягом 2019 року замовниками послуг зберігання активно здійснювалась купівляпродаж природного газу, що зберігався в газосховищах. При цьому з усіх 449 замовників послуг
зберігання у 2019 році 246 замовників послуг зберігання здійснили продаж природного газу
81

HHI розраховується як сума квадратів часток обсягу природного газу, закупленого кожним замовником послуг транспортування за к ордоном,
у загальному обсязі.
82 HHI розраховується як сума квадратів часток обсягу природного газу, придбаного в кожного оптового продавця за кордоном, у загальному
обсязі.
83 HHI розраховується як сума квадратів часток обсягу видобутку природного газу кожним газовидобувним підприємством у загальному обсязі
власного видобутку природного газу.
84 HHI розраховується як сума квадратів часток обсягу видобутку природного газу кожним газовидобувним підприємством та обсягу закупленого
природного газу за кордоном кожним замовником послуг транспортування в загальному обсязі.
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іншим замовникам у газосховищах, а 292 – купили природний газ в інших замовників у
газосховищах. Загальний об’єм торгівлі природним газом у газосховищах у 2019 році становив
7 426 млн м3, що у 3,6 раза більше ніж у 2018 році (2 029 млн м3) та у 7 разів більше порівняно з
2017 роком. Слід зазначити, що кількість замовників послуг зберігання у 2018 році склала
354 замовники, з них 204 продавали природний газ, а 188 – купували. Така статистика свідчить
про суттєве зростання обсягів торгівлі природним газом у газосховищах та, відповідно,
ліквідності торгівлі.
Разом з тим необхідно відмітити, що суттєвий вплив на зростання обсягів торгівлі в
газосховищах мала торгівля на митному складі газосховищ, обсяг якої у 2019 році склав
2 372 млн м3.

Врегулювання небалансів у газотранспортній системі
З метою балансування газотранспортної системи оператор ГТС здійснює балансуючі дії. У
разі якщо замовники послуг транспортування у встановлені законодавством терміни не
врегулювали свій негативний/позитивний небаланс, до них згідно із законодавством
застосовується плата за добовий небаланс:
якщо обсяг добового небалансу замовника послуг транспортування природного газу за
газову добу є позитивним, то вважається, що замовник послуг транспортування природного газу
на підставі попередньої згоди, наданої на умовах договору на транспортування природного газу,
продав оператору газотранспортної системи природний газ в обсязі добового небалансу і,
відповідно, має право на отримання грошових коштів від оператора газотранспортної системи в
розмірі плати за добовий небаланс;
якщо добовий небаланс замовника послуг транспортування природного газу за газову
добу є негативним, то вважається, що замовник послуг транспортування природного газу на
підставі попередньої згоди, наданої на умовах договору на транспортування природного газу,
придбав природний газ в оператора газотранспортної системи в обсязі добового небалансу та
повинен сплатити оператору газотранспортної системи плату за добовий небаланс.
Плата за добовий небаланс має відображати витрати та враховувати вартість вчинення
балансуючих дій оператором газотранспортної системи, а також величину коригування, що
дорівнює 10 %.
Плата за добовий небаланс для замовника послуг транспортування природного газу
розраховується без урахування величини коригування (у сторону збільшення при негативних
небалансах та в сторону зменшення при позитивних небалансах), якщо обсяг добового
небалансу не перевищує допустиме відхилення в розмірі 10 % від обсягів природного газу,
поданих на точках виходу (позитивний небаланс) або точках входу (негативний небаланс).
Для цілей розрахунку плати за добовий небаланс застосовується маржинальна ціна
придбання/продажу природного газу, визначена відповідно до законодавства.
У березні 2019 року маржинальна ціна придбання/продажу для небалансів менше 10 %
була найвищою протягом березня – грудня 2019 року та становила 7 310 грн/тис. м3 (без ПДВ), а
найменші значення було зафіксовано у жовтні 2019 року – маржинальна ціна продажу становила
3 721 грн/тис. м3 (без ПДВ), що на 49 % менше ніж у березні; маржинальна ціна придбання
становила 4 156 грн/тис. м3 (без ПДВ), що на 43 % менше ніж у березні (рис. 3.3.10). У цілому в
третьому кварталі 2019 року маржинальна ціна придбання/продажу була найнижчою протягом
2019 року.
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Рис. 3.3.10. Динаміка маржинальної ціни придбання/продажу природного газу для негативних/позитивних
небалансів більше та менше ніж 10 %, грн/тис. м3 (без ПДВ)

Сумарний обсяг добових
позитивних
та
негативних
небалансів у місячному розрізі
збільшується в опалювальний
період та зменшується в
міжопалювальний,
що
пов’язано із нерівномірністю
споживання природного газу
протягом року. Крім того, слід
зазначити, що в березні – грудні
2019 року кількість замовників
послуг транспортування, у яких
виникали позитивні небаланси,
у
середньому
за
місяць
становила
229
замовників,
а в
Рис. 3.3.11. Динаміка обсягів добових позитивних/негативних небалансів
виникали
негативні
(млн м3) та кількість замовників послуг транспортування, у яких виникали яких
небаланси (од.)
небаланси – 246 замовників
(рис. 3.3.11).
Динаміку часток добових
позитивних
та
негативних
небалансів замовників послуг
транспортування із допустимим
відхиленням менше 10 % у
загальному обсязі позитивних та
негативних
небалансів
відповідно у березні – грудні
2019
року
наведено
на
рис. 3.3.12.

Рис. 3.3.12. Динаміка часток добових позитивних та негативних небалансів
із допустимим відхиленням менше 10 % у загальному обсязі позитивних та
негативних небалансів, %
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3.3.2. Роздрібний ринок природного газу
Загальна інформація про роздрібний ринок природного газу
Постачальники, діяльність яких підлягає ліцензуванню, забезпечують потреби у
природному газі споживачів, які використовують природний газ для власних промислових і
побутових потреб, а не для перепродажу.
Постачання природного газу здійснюється відповідно до договору, за яким постачальник
зобов'язується поставити споживачеві природний газ належної якості, кількості та в порядку,
передбаченому договором, а споживач зобов'язується оплатити вартість прийнятого природного
газу в розмірі, строки та порядку, що передбачені договором. Якість та інші фізико-хімічні
характеристики природного газу визначаються згідно із встановленими законодавством
стандартами.
Таким чином, для отримання природного газу споживач має укласти:
 договір постачання природного газу з постачальником;
 договір розподілу природного газу з оператором ГРМ у разі підключення об’єкта
споживача до газорозподільної системи цього оператора;
 договір транспортування природного газу з оператором ГТС у разі підключення об’єкта
споживача до газотранспортної системи.
Варто зазначити, що постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється за
договором, укладеним відповідно до Типового договору постачання природного газу побутовим
споживачам (затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2500).
Правовідносини між постачальником та споживачем, який не є побутовим, регулюються
договором постачання природного газу, що укладається відповідно до вимог Цивільного та
Господарського кодексів України. Таким чином, сторони можуть визначати зміст договору на
основі вільного волевиявлення та мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови
договору, що не суперечать законодавству. Разом з тим договір постачання природного газу
повинен містити істотні умови, передбачені частиною п’ятою статті 12 Закону.
Усім споживачам Законом гарантується право вибору та зміни постачальника природного
газу. Правила постачання природного газу визначають порядок та умови переходу споживача від
одного до іншого постачальника.
У 2019 році здійснювало діяльність 249 постачальників природного газу (на 6 % більше,
ніж у 2018 році – 234 постачальники). Постачання природного газу побутовим споживачам та
релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничокомерційної діяльності) здійснювали 37 постачальників природного газу, на яких Положенням
про ПСО 867 покладено спеціальні обов’язки щодо постачання природного газу зазначеним
споживачам до зміни постачальника природного газу за цінами та на умовах, установлених
Кабінетом Міністрів України. Такі постачальники здійснюють постачання природного газу в
рамках виконання спеціальних обов’язків на визначених Положенням про ПСО 867 територіях
ліцензованої діяльності з розподілу природного газу (додаток 3.3.1). Крім цього, НАК «Нафтогаз
України» здійснювала постачання природного газу виробникам теплової енергії для виробництва
теплової та електричної енергії за цінами, на умовах та в порядку, визначених Положенням про
ПСО 867.
Протягом 2019 року на роздрібному ринку природного газу постачання здійснювалось
12,57 млн споживачів, з яких 111 тис. – непобутові (з них 152 – прямі споживачі) та 12,46 млн –
побутові споживачі. Обсяг споживання прямими споживачами (приєднаними до
газотранспортної системи) становив 2,55 млрд м3, а споживачами, приєднаними до
газорозподільних систем, – 22,49 млрд м3. Структура споживання споживачами, приєднаними до
газорозподільних систем, наведена на рис. 3.3.13.
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Інформацію щодо рівнів оплати85
(по валу коштів) за природний газ
у 2019 році споживачами, визначеними
Положенням
про
ПСО
867,
постачальникам
природного
газу
86
наведено на рис. 3.3.14 . Інформацію
щодо рівнів оплати (по валу коштів) за
природний газ у 2019 році іншими
споживачами
(крім
споживачів,
визначених
Положенням
про
ПСО 867)
Рис. 3.3.13. Структура споживання природного газу споживачами,
постачальникам
природного
газу
приєднаними до газорозподільних систем, у 2019 році,
млн м3 та %
наведено на рис. 3.3.15.
Високий рівень розрахунків
серед непобутових споживачів частково
спричинений
наявністю
у
постачальників природного газу вимоги
щодо передоплати. До побутових
споживачів вимога щодо передоплати
не застосовується, оскільки це не
передбачено Типовим
договором
постачання природного газу побутовим
споживачам,
затвердженим
Рис. 3.3.14. Рівень оплати (по валу коштів) споживачами
постановою НКРЕКП від 30.09.2015
постачальникам природного газу, на яких Положенням про ПСО
№ 2500. За наявною в НКРЕКП
покладено спеціальні обов’язки, за природний газ у 2019 році
інформацією,
у
2019
році
121 постачальник природного газу не
вимагав попередньої оплати за
природний газ від промислових
підприємств
та
інших
суб’єктів
господарювання.
Кількість
випадків
припинення/обмеження
газопостачання за неоплату послуг у
2019 році становила близько 50,9 тис., з
яких 98 % стосується побутових
Рис. 3.3.15. Рівень оплати (по валу коштів) споживачами (крім
споживачів.
споживачів, визначених Положенням про ПСО 867)
постачальникам природного газу за природний газ у 2019 році

Ціноутворення на роздрібному ринку природного газу
Згідно з положеннями Закону у НКРЕКП відсутні повноваження щодо забезпечення
проведення цінової політики на ринку природного газу. Законом передбачається державне
регулювання природних монополій, а також розвиток вільної добросовісної конкуренції на
роздрібному ринку природного газу, де діє принцип вільного ціноутворення (крім випадків,
передбачених статтею 11 Закону).
Так, Положенням про ПСО 867 у рамках роздрібного ринку природного газу у 2019 році
було покладено спеціальні обов’язки на:
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З урахуванням пільг та субсидій.
З урахуванням пільг та субсидій.
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постачальників природного газу, які придбали природний газ у НАК «Нафтогаз України»
відповідно до Положення про ПСО 867 (додаток 3.3.1), – постачати такий природний газ
побутовим споживачам, релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для
провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та державному підприємству України
«Міжнародний дитячий центр «Артек» і звітувати про його використання на умовах та в порядку,
що визначені Положенням про ПСО 867;
НАК «Нафтогаз України» – постачати природний газ побутовим споживачам, релігійним
організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної
діяльності) та державному підприємству України «Міжнародний дитячий центр «Артек»,
постачання яким у відповідному періоді (місяці постачання) не здійснює інший постачальник (у
тому числі інший постачальник зі спеціальними обов'язками відповідно до Положення про ПСО
867), на умовах та в порядку, що визначені цим Положенням про ПСО 867;
НАК «Нафтогаз України» – постачати природний газ виробникам теплової енергії для
виробництва теплової та електричної енергії за цінами, на умовах та в порядку, визначених
Положенням про ПСО 867.
Крім цього, Постановою 293 Кабінет Міністрів України передбачив можливість для НАК
«Нафтогаз України» здійснювати продаж природного газу постачальникам природного газу та
постачання природного газу виробникам теплової енергії (які підпадають під дію Положення про
ПСО 867) у рамках виконання вимог Положення про ПСО 867 за ціною, яка може бути нижчою
ніж ціна, визначена Положенням про ПСО 867.
Додатково слід зазначити, що регульований сегмент роздрібного ринку природного газу
з 01 квітня 2017 року до 01 листопада 2018 року функціонував у рамках дії Положення про ПСО
187.
Інформацію щодо результатів моніторингу виконання спеціальних обов'язків,
передбачених Положенням про ПСО 867, наведено в розділі 3.4.1.
У 2019 році середньозважена
роздрібна ціна природного газу 87 для
побутових споживачів становила 5 692
грн за тис. м3 (без ПДВ), що на 5 %
більше попереднього року (5 425,5 грн
за тис м3 (без ПДВ), а для непобутових
споживачів
середньозважена
роздрібна ціна88 становила 5 858,3 грн
за тис. м3 (без ПДВ) та в порівнянні з
2018 роком (7 434,4 грн за тис. м3)
знизилась на 21 % (без ПДВ) (рис.
Рис. 3.3.16. Динаміка середньозважених роздрібних цін для
3.3.1689). Найвищою ціна для побутових
побутових та непобутових споживачів протягом 2018 – 2019 років,
та непобутових споживачів була у
грн за тис. м3 (без ПДВ)
першому
кварталі
2019
року,
найнижчою для побутових споживачів – у четвертому кварталі, а непобутових – у третьому
кварталі. Для аналізу чинників, які впливають на формування зазначених цін, роздрібний ринок
можна умовно поділити на регульований та нерегульований сегменти.
Регульований сегмент роздрібного ринку природного газу
Середньозважена роздрібна ціна для побутових та непобутових споживачів (виробників
теплової енергії для потреб населення, релігійних та бюджетних організацій та інших суб’єктів
господарювання, визначених Положеннями про ПСО 867), а також релігійних організацій (крім
обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на
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регульованому сегменті ринку природного газу у 2018 році формувалась у рамках Положень про
ПСО 187 та 867, а у 2019 році – в рамках дії Положення про ПСО 867 та Постанови 293. Динаміка
середньозважених роздрібних цін90 для зазначених категорій споживачів у 2018 – 2019 роках
відображена на рис. 3.3.1791.

Рис. 3.3.17. Динаміка середньозважених роздрібних цін для виробників теплової енергії (для потреб населення та
релігійних організацій), виробників теплової енергії для потреб бюджетних організацій та інших суб’єктів
господарювання, визначених Положеннями про ПСО 187 та 867, релігійних організацій та побутових споживачів
протягом 2018 – 2019 років, грн за тис. м3 (без ПДВ)

Протягом першого кварталу та квітня 2019 року на регульованому сегменті ринку
природного газу роздрібна ціна на природний газ для побутових та непобутових споживачів була
незмінною, а починаючи з травня 2019 року змінювалась щомісячно у зв’язку з дією Постанови
293. При цьому роздрібні ціни на природний газ для побутових споживачів та релігійних
організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної
діяльності), постачання яким здійснювалось відповідно до Положення про ПСО 867, відрізнялись
від роздрібних цін для виробників теплової енергії (для потреб населення, релігійних та
бюджетних організацій та інших суб’єктів господарювання, визначених Положенням про ПСО
867) на розмір торговельної надбавки (націнки) постачальника зі спеціальними обов’язками.
У першому кварталі 2019 року відбулось незначне зростання середньозваженої
роздрібної ціни на природний газ для побутових та непобутових споживачів у порівнянні з
четвертим кварталом 2018 року у зв’язку з дією Положення про ПСО 867 протягом усього
кварталу, крім середньозваженої роздрібної ціни на природний газ для виробників теплової
енергії (для потреб бюджетних організацій та інших суб’єктів господарювання), яка знизилась на
3 % у порівнянні з попереднім кварталом та на 21 % у порівнянні з першим – третім кварталами
2018 року. Причиною такого зниження є те, що згідно з вимогами Положення про ПСО 867 з 01
листопада 2018 року ціна на природний газ для виробників теплової енергії однакова для всіх
категорій споживання природного газу на відміну від вимог Положення про ПСО 187 (діяло до 01
листопада 2018 року), згідно з якими передбачалось застосування коефіцієнта 1,6 до ціни
постачання природного газу НАК «Нафтогаз України» для виробників теплової енергії для потреб
бюджетних організацій та інших суб’єктів господарювання.
Слід зазначити, що в рамках вимог Положення про ПСО 187 у першому – третьому
кварталах 2018 року ціни на природний газ для релігійних організацій та виробників теплової
енергії (для потреб релігійних організацій) були вдвічі меншими ніж для побутових споживачів та
виробників теплової енергії̈ (для потреб населення). З 01 листопада 2018 року Положенням про
ПСО 867 ціни на природний̆ газ для релігійних організацій та виробників теплової енергії̈ (для
потреб релігійних організацій) були прирівняні до цін на природний̆ газ для населення та
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виробників теплової енергії̈ (для потреб населення) відповідно, що призвело до їх значного
зростання.
Починаючи з другого кварталу 2019 року на регульованому сегменті ринку природного
газу відбувалось зниження середньозваженої роздрібної ціни на природний газ для побутових
та непобутових споживачів у зв’язку з дією Постанови 293. Так, у третьому кварталі 2019 року
порівняно з другим кварталом цього року середньозважені ціни на природний газ для
зазначених споживачів знизились на 23 %.
У цілому середньозважена роздрібна ціна для побутових та непобутових споживачів, яка
сформувалась на регульованому сегменті ринку природного газу, у 2019 році становила 5 610 грн
за тис. м3 (без ПДВ), що на 1 % нижче ніж середньозважена роздрібна ціна для побутових та
непобутових споживачів, яка сформувалась на регульованому сегменті ринку природного газу у
2018 році, та на 10 % нижче ніж роздрібна ціна на ринку природного газу із вільним
ціноутворенням у 2019 році.
Нерегульований сегмент роздрібного ринку природного газу із вільним ціноутворенням
Динаміка середньозважених роздрібних цін92 природного газу для категорій споживачів,
які не підпадають під дію Положень про ПСО 187 та 867, протягом 2018 – 2019 років відображена
на рис. 3.3.1893.

Рис. 3.3.18. Динаміка середньозважених роздрібних цін для бюджетних установ та організацій, для виробників
теплової енергії (для потреб споживачів, крім населення та релігійних організацій) та для промислових підприємств
та інших суб’єктів господарювання протягом 2018 – 2019 років, грн за тис. м3 (без ПДВ)

Середньозважена роздрібна ціна на природний газ на нерегульованому сегменті
роздрібного ринку природного газу із вільним ціноутворенням у 2019 році становила 6 232 грн
за тис. м3 (без ПДВ) та була нижчою ніж у 2018 році на 29 % (8 794 грн за тис. м3 (без ПДВ)).
Так, у 2019 році, як і у 2018 році, серед непобутових споживачів середньозважена
роздрібна ціна природного газу була найвищою для бюджетних організацій – 8 796 грн за тис. м3
(без ПДВ), що на 10 % нижче ніж у 2018 році (9 770 грн за тис. м3). Для виробників теплової (для
потреб споживачів, крім населення та релігійних організацій) та електричної енергії
середньозважена роздрібна ціна становила 7 992 грн за тис. м3 (без ПДВ) (на 2,4 % нижче ніж у
2018 році), а для промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання – 6 082 грн за
тис. м3 (без ПДВ) (на 30 % нижче ніж у 2018 році).
У 2019 році на нерегульованому сегменті роздрібного ринку природного газу найвищими
роздрібні ціни на природний газ були в першому кварталі. Водночас середньозважена ціна
природного газу для непобутових споживачів у I кварталі 2019 року знизилась на 20 % у
порівнянні з четвертим кварталом 2018 року. У першому кварталі 2019 року ціни на
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нерегульованому сегменті роздрібного ринку природного газу формувалися під впливом
зниження ціни на оптовому ринку природного газу (нерегульований сегмент).
Порівняння середньозважених кінцевих роздрібних цін для населення в Україні та країнах
Європи наведено на рис. 3.3.1994, а середньозважених кінцевих роздрібних цін для промислових
споживачів – на рис. 3.3.2095.

Рис. 3.3.19. Середньозважені кінцеві роздрібні ціни для населення у I півріччі 2019 року у країнах Європи (з ПДВ),
євро/м3
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Рис. 3.3.20. Середньозважені кінцеві роздрібні ціни для промислових споживачів у I півріччі 2019
року у країнах Європи (з ПДВ), євро/тис. м3

Рівень конкуренції на роздрібному ринку
Протягом 2019 року діяло 249 постачальників природного газу. За оцінкою НКРЕКП, у 2019
році близько 68 % обсягів постачання природного газу населенню (у 2017 – 2018 роках – 71 %, у
2016 році – 76 %) здійснювалось постачальниками, контрольні пакети акцій (часток, паїв) яких
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знаходились у власності операторів ГРМ (об’єднаних під брендом «Регіональна газова
компанія»96) (далі – постачальники РГК), а 32 % обсягів – іншими постачальниками.
Частка обсягів природного газу, які постачалися постачальниками РГК, на
нерегульованому сегменті роздрібного ринку у 2019 році складає близько 3 %, водночас частка
інших постачальників, які здійснювали постачання природного газу для потреб населення, на
нерегульованому сегменті роздрібного ринку складає близько 4 %.
Разом з тим частка обсягів природного газу, які постачалися постачальниками РГК, на
роздрібному ринку в цілому у 2019 році складає близько 24 %, що на 7 % менше ніж у
попередньому році (31 %), а частка інших постачальників, які здійснювали постачання
природного газу для потреб населення, на роздрібному ринку в цілому – 12 %.
Частка обсягів природного газу, які постачалися групою НАК «Нафтогаз України», у
2019 році на роздрібному ринку природного газу в цілому складає близько 31 %. Однак слід
зазначити, що НАК «Нафтогаз України» у 2019 році був основним постачальником природного
газу для потреб виробників теплової енергії (ТКЕ) у зв’язку із покладенням на компанію
Положенням про ПСО № 867 виконання спеціальних обов’язків.
Водночас
частка
обсягів
природного газу, які постачалися
НАК «Нафтогаз
України»,
на
нерегульованому сегменті роздрібного
ринку природного газу у 2019 році
склала лише близько 1,5 %. Частка ж
обсягів постачання природного газу
населенню становила 2,4 %.
Співвідношення
загальних
обсягів постачання природного газу
кінцевим
споживачам,
обсягу
постачання
споживачам
на
нерегульованому
сегменті
ринку
природного газу, обсягів оптового
Рис. 3.3.21. Загальні обсяги постачання природного газу,
продажу природного газу наведено на
постачання природного газу на нерегульованому сегменті ринку,
рис. 3.3.21.
3
обсяги оптового продажу природного газу (млн м ) та кількість
постачальників природного газу (од.) протягом 2017 – 2019 років

Захист прав споживачів
3.4.1. Моніторинг виконання спеціальних обов'язків для забезпечення
загальносуспільних інтересів
На виконання пункту 14 статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» НКРЕКП було
здійснено моніторинг виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних
інтересів у процесі функціонування ринку природного газу.
Щодо продажу АТ «Укргазвидобування» та АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» видобутого
природного газу НАК «Нафтогаз України»
У 2019 році загальний обсяг видобутку природного газу АТ «Укргазвидобування» склав
близько 14,86 млрд м3, у тому числі товарного природного газу – близько 13,62 млрд м3, АТ «ДАТ
«Чорноморнафтогаз» – близько 8,9 млн м3, у тому числі товарного природного газу – близько
8,42 млн м3.
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Обсяг продажу видобутого АТ «Укргазвидобування» природного газу НАК «Нафтогаз
України» у 2019 році склав близько 13,62 млрд м3, АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» – близько
8,42 млн м3.
При цьому ціна на природний газ, за якою НАК «Нафтогаз України» придбавала
природний газ у АТ «Укргазвидобування» та АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», визначалась
відповідно до Положення про ПСО 867 та Постанови 293 та у 2019 році складала:
 у січні – квітні – 6 115,98 грн за тис. м3 (без ПДВ);
 у травні – 5 875,17 грн за тис. м3 (без ПДВ);
 у червні – 5 447,42 грн за тис. м3 (без ПДВ);
 у липні – 4 811,63 грн за тис. м3 (без ПДВ);
 у серпні – 4 564,34 грн за тис. м3 (без ПДВ);
 у вересні – 4 407,49 грн за тис. м3 (без ПДВ);
 у жовтні – 4 190,85 грн за тис. м3 (без ПДВ);
 у листопаді – 4 805,09 грн за тис. м3 (без ПДВ);
 у грудні – 4 194,71 грн за тис. м3 (без ПДВ).
Щодо продажу НАК «Нафтогаз України» природного газу постачальникам природного
газу для потреб побутових споживачів та релігійних організацій (крім обсягів, що
використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та постачання
природного газу виробникам теплової енергії
Обсяг продажу природного газу НАК «Нафтогаз України» постачальникам природного газу
для потреб побутових споживачів у 2019 році склав близько 7,95 млрд м 3, середньозважена
ціна – 5 591,07 грн за тис. м3 (без ПДВ).
Обсяг продажу природного газу НАК «Нафтогаз України» постачальникам природного газу
для потреб релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх
виробничо-комерційної діяльності) у 2019 році склав близько 14,28 млн м 3, середньозважена
ціна – 5 841,29 грн за тис. м3 (без ПДВ).
Обсяг постачання природного газу НАК «Нафтогаз України» виробникам теплової енергії в
рамках виробництва теплової енергії з метою надання послуг з опалення та постачання гарячої
води населенню у 2019 році склав близько 4,62 млрд м3, середньозважена ціна – 5 548,70 грн за
тис. м3 (без урахування тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу та
ПДВ).
Обсяг постачання природного газу НАК «Нафтогаз України» виробникам теплової енергії в
рамках виробництва теплової енергії з метою надання послуг з опалення та постачання гарячої
води релігійним організаціям у 2019 році склав 2,09 млн м3, середньозважена ціна – 5 658,15 грн
за тис. м3 (без урахування тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу та
ПДВ).
Обсяг постачання природного газу НАК «Нафтогаз України» виробникам теплової енергії
для виробництва теплової енергії (для всіх категорій споживачів крім населення та релігійних
організацій) та електричної енергії, які підпадають під дію Положення про ПСО 867, у 2019 році
склав близько 2,8 млрд м3, середньозважена ціна – 5 467,33 грн за тис. м3 (без урахування тарифів
на послуги транспортування та розподілу природного газу та ПДВ).
При цьому ціна на природний газ, за якою НАК «Нафтогаз України» здійснювала продаж
природного газу постачальникам природного газу для потреб побутових споживачів та релігійних
організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної
діяльності) та постачання природного газу виробникам теплової енергії, які підпадають під дію
Положення про ПСО, визначалась відповідно до Положення про ПСО 867 та Постанови 293 і у
2019 році складала (без урахування тарифів на послуги транспортування та розподілу
природного газу і ПДВ):
 у січні – квітні – 6 235,51 грн за тис. м3;
 у травні – 5 990,00 грн за тис. м3;
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у червні – 5 553,89 грн за тис. м3;
у липні – 4 905,68 грн за тис. м3;
у серпні – 4 653,54 грн за тис. м3;
у вересні – 4 493,64 грн за тис. м3;
у жовтні – 4 272,76 грн за тис. м3;
у листопаді – 4 899,00 грн за тис. м3;
у грудні – 4 276,70 грн за тис. м3.

Щодо постачання природного газу постачальниками із спеціальними обов'язками
побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для
провадження їх виробничо-комерційної діяльності)
Обсяг постачання природного газу постачальниками природного газу із спеціальними
обов'язками побутовим споживачам у 2019 році склав близько 8,33 млрд м 3, середньозважена
ціна – 5 691,98 грн за тис. м3 з урахуванням торговельної надбавки (націнки) постачальника
природного газу із спеціальними обов'язками (без урахування тарифів на послуги
транспортування та розподілу природного газу та ПДВ), релігійним організаціям (крім обсягів, що
використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) у 2019 році склав
близько 16,64 млн м3, середньозважена ціна – 5 795,71 грн за тис. м3 з урахуванням торговельної
надбавки (націнки) постачальника природного газу із спеціальними обов'язками (без урахування
тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу та ПДВ).
Різниця між обсягами продажу природного газу НАК «Нафтогаз України» постачальникам
природного газу для потреб побутових споживачів та релігійних організацій (крім обсягів, що
використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та обсягами
постачання природного газу постачальниками природного газу зазначеним споживачам виникла
внаслідок закупівлі природного газу для задоволення потреб у природному газі цих категорій
споживачів в інших оптових продавців на ринку України.
Середньозважена ціна природного газу з урахуванням торговельної надбавки (націнки)
постачальників природного газу із спеціальними обов'язками (без урахування тарифів на послуги
транспортування та розподілу природного газу та ПДВ), за якою постачальники здійснювали
постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що
використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), у 2019 році
становила:
 у січні – квітні – 6 391,40 грн за тис. м3;
 у травні – 6 139,75 грн за тис. м3;
 у червні – 5 692,74 грн за тис. м3;
 у липні – 5 028,32 грн за тис. м3;
 у серпні – 4 769,88 грн за тис. м3;
 у вересні – 4 605,98 грн за тис. м3;
 у жовтні – 4 379,58 грн за тис. м3;
 у листопаді – 5 021,48 грн за тис. м3;
 у грудні – 4 383,61 грн за тис. м3.
За результатами проведеного моніторингу виконання спеціальних обов'язків для
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу,
середньозважена ціна природного газу з урахуванням торговельної надбавки (націнки)
постачальників природного газу із спеціальними обов'язками (без урахування тарифів на послуги
транспортування та розподілу природного газу та ПДВ), за якою постачальники здійснювали
постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що
використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), становила:
 у першому кварталі 2019 року – 6 391,40 грн за тис. м3 та була нижчою ніж для непобутових
(промислових) споживачів, які не підпадають під дію Положення про ПСО 867, на 22,5 %;
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у другому кварталі 2019 року – 6 216,21 грн за тис. м3 та була вищою ніж для непобутових
(промислових) споживачів, які не підпадають під дію Положення про ПСО 867, на 2,9 %;
 у третьому кварталі 2019 року – 4 775,81 грн за тис. м3 та була нижчою ніж для непобутових
(промислових) споживачів, які не підпадають під дію Положення про ПСО 867, на 0,3 %;
 у четвертому кварталі 2019 року – 4612,20 грн за тис. м3 та була нижчою ніж для
непобутових (промислових) споживачів, які не підпадають під дію Положення про ПСО
867, на 8,8 %.
Середньозважена ціна, за якою НАК «Нафтогаз України» здійснювала постачання
природного газу виробникам теплової енергії, які підпадають під дію Положення про ПСО 867
(без урахування тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу та ПДВ),
становила:
 у першому кварталі 2019 року – 6 235,51 грн за тис. м3 та була нижчою ніж для непобутових
(промислових) споживачів, які не підпадають під дію Положення про ПСО 867, на 24,3 %;
 у другому кварталі 2019 року – 6 038,93 грн за тис. м3 та була на одному рівні з
середньозваженою ціною для непобутових (промислових) споживачів, які не підпадають
під дію Положення про ПСО 867;
 у третьому кварталі 2019 року – 4 667,66 грн за тис. м3 та була нижчою ніж для непобутових
(промислових) споживачів, які не підпадають під дію Положення про ПСО 867, на 2,5 %;
 у четвертому кварталі 2019 року – 4 513,92 грн за тис. м3 та була нижчою ніж для
непобутових (промислових) споживачів, які не підпадають під дію Положення про ПСО
867, на 10,8 %.

3.4.2. Постачальник «останньої надії»
З метою захисту прав споживачів Законом визначено постачальника «останньої надії»,
який не має права відмовити в укладенні договору постачання на обмежений період часу. Такий
постачальник потрібен для безперервного забезпечення споживачів газом у разі раптової
ліквідації або банкрутства їх діючого постачальника.
Договір постачання між постачальником «останньої надії» і споживачем вважається
укладеним з моменту початку фактичного постачання природного газу такому споживачу, а
постачання природного газу споживачу здійснюється у порядку, визначеному правилами для
постачальника «останньої надії» 97, та на умовах Типового договору постачання постачальником
«останньої надії» 98.
Постачальник «останньої надії» зобов’язаний забезпечувати постачання природного газу
споживачам тривалістю до 60 днів для надання їм можливості укладення договору з іншим
постачальником.
Ціна природного газу, який постачається постачальником «останньої надії», не повинна
обмежувати конкуренцію на ринку природного газу та визначається Правилами постачання
природного газу. Протягом 2019 року така ціна не повинна була перевищувати 20 %
максимальної ціни, яка склалась на ринку природного газу за попередній місяць 99.
Разом з тим слід зазначити, що на 2019 рік постачальника «останньої надії» визначено не
було.

3.4.3. Зміна постачальників споживачами
Положеннями частини першої статті 14 Закону визначено, що всім споживачам
гарантується право вибору постачальника.
97

Розділ V Правил постачання природного газу.
Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2501.
99 розділ V Правил постачання природного газу.
98
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Законом забороняється стягувати плату або вимагати будь-яку іншу фінансову
компенсацію у зв'язку зі зміною постачальника (крім випадків, коли така плата або компенсація
прямо передбачена договором постачання зі споживачем, що не належить до категорії
побутових споживачів). Діючий постачальник не має права встановлювати умови для
припинення договору постачання, які обмежують право споживача на зміну постачальника. За
наявною в НКРЕКП інформацією 20 постачальників природного газу у 2018 році здійснювали
постачання природного газу бюджетним організаціям та промисловим підприємствам, у
договорах на постачання природного газу яких була вимога фінансової компенсації (плати) у разі
зміни постачальника.
Крім того, частиною другою статті 14 Закону передбачено, що за умови виконання
споживачем своїх зобов'язань за договором постачання:
1) зміна постачальника за ініціативою споживача має бути завершена в термін не більше
трьох тижнів з дня повідомлення таким споживачем про намір змінити постачальника за умови
дотримання правил зміни постачальника, у тому числі обов'язку щодо здійснення повного
остаточного розрахунку з попереднім постачальником;
2) до припинення договору постачання діючий постачальник зобов'язаний забезпечувати
постачання природного газу споживачу на умовах діючого договору.
Наявність спору між діючим постачальником і споживачем, який заявив про намір змінити
постачальника, не є підставою для затримки у виконанні договору постачання з новим
постачальником.
Умови діяльності постачальників природного газу, а також процедури їх зміни
споживачами врегульовані Правилами постачання природного газу та Кодексом розподільних
систем.

3.4.4. Комерційна якість обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу
та постачання природного газу
Постановою НКРЕКП від 21.09.2017 № 1156 було затверджено Мінімальні стандарти та
вимоги до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу (далі – постанова
НКРЕКП № 1156, Стандарти та вимоги), якою запроваджено моніторинг комерційної якості
послуг постачання та розподілу природного газу.
У 2019 році НКРЕКП здійснювала моніторинг показників комерційної якості послуг
відповідно до вимог постанови НКРЕКП № 1156. Інформація щодо наданих операторами ГРМ та
постачальниками природного газу послуг/відповідей на звернення споживачів наведена в
таблиці 3.4.1.
Таблиця 3.4.1. Інформація щодо наданих послуг/відповідей на звернення споживачів, од.

Загальна
кількість

Оператори
ГРМ

Постачальники природного
газу

ПСО
Інші
Усього надано послуг
1 014 892
360 193
631 890
22 809
Усього надано відповідей на
171 458
109 456
54 569
7 433
звернення споживачів
побутових споживачів
146 741
95 246
51 144
351
непобутових споживачів
24 717
14 210
3 425
7 082
Операторами ГРМ протягом 2019 року було надано всього послуг – 360 193 од. (рис. 3.4.1),
відповідей на звернення споживачів – 109 456 од., у тому числі побутових
споживачів – 95 246 од.
Постачальниками природного газу, на яких покладено спеціальні обов’язки щодо
постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям (далі – ПСО),
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протягом 2019 року було надано всього послуг – 631 890 од., відповідей на звернення
споживачів – 54 569 од., у тому числі побутових споживачів – 51 144 од.
Іншими
постачальниками
природного газу протягом 2019 року
було
надано
всього
послуг – 22 809 од., відповідей на
звернення споживачів – 7 433 од., у
тому числі побутових споживачів – 351
од.
У додатках 3.4.1 та 3.4.2
наведена інформація щодо наданих
послуг за 2019 рік по ліцензіатах з
розподілу
природного
газу
та
постачання природного газу за типами
наданих послуг операторами ГРМ та
постачальниками природного газу.
У додатках 3.4.3 та 3.4.4
наведена інформація щодо наданих
відповідей на звернення споживачів
операторами ГРМ та постачальниками
природного газу за 2019 рік.
З метою підвищення загального
рівня якості надання послуг з розподілу
і постачання природного газу та захисту
прав споживачів, які отримують послуги
неналежної
якості,
передбачена
виплата
компенсації
у
випадку
недотримання
операторами
Рис. 3.4.1. Інформація щодо наданих послуг операторами ГРМ за ГРМ/постачальниками природного газу
2019 рік, тис. од.
встановлених Стандартами та вимогами
строків надання послуг/відповідей на звернення споживачів.
Варто зазначити, що необхідно приділити особливу увагу питанням дотримання
операторами ГРМ та постачальниками природного газу вимог указаних Стандартів та вимог під
час здійснення НКРЕКП заходів державного контролю у 2020 році.

3.4.5. Скарги споживачів та врегулювання спорів
Одним із основних завдань НКРЕКП, визначених у законах України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про
ринок природного газу», «Про природні монополії», є захист прав та законних інтересів
споживачів товарів (послуг) на ринку природного газу, розгляд звернень таких споживачів та
врегулювання спорів, надання роз'яснень з питань застосування нормативно-правових актів
НКРЕКП.
З метою забезпечення захисту прав та законних інтересів споживачів природного газу
НКРЕКП у 2019 році здійснювала детальний розгляд наведеної у зверненнях (скаргах, заявах)
інформації та у разі необхідності проводила в установленому порядку перевірки фактів порушень
прав споживачів.
У разі виявлення порушень вимог законодавства, які були допущені постачальниками
природного газу та операторами ГРМ, НКРЕКП направляла листи до таких суб'єктів
господарювання з вимогами щодо приведення взаємовідносин зі споживачами природного газу
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у відповідність до вимог положень законодавства. У випадках неусунення суб'єктами
господарювання порушень вимог законодавства такі факти порушень включались до актів
перевірки дотримання ліцензіатами Ліцензійних умов та розгляд спірного питання здійснювався
на засіданні НКРЕКП у формі відкритого слухання, за результатами якого приймалися відповідні
рішення.
При розгляді звернень споживачів у 2019 році НКРЕКП дотримувалась вимог законів
України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»
тощо.
Для забезпечення реалізації прав громадян і організацій на доступ до інформації та
обізнаності громадян щодо їх прав та обов'язків як споживачів природного газу НКРЕКП
регулярно публікуються окремі відповіді на найбільш поширені питання, інформаційні та
аналітичні матеріали у своєму офіційному друкованому виданні – «Інформаційний бюлетень
НКРЕКП», на офіційному вебсайті НКРЕКП та в системах інформаційно-правового забезпечення
«ЛІГА:ЗАКОН» і «Законодавство».
Щодо звернень та скарг непобутових споживачів
Протягом 2019 року до НКРЕКП надходили звернення (скарги та заяви) від споживачів
природного газу, що не є побутовими (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців), та їх
об’єднань, органів державної влади, суб’єктів ринку природного газу (постачальники
природного газу, оператори газотранспортної та газорозподільних систем) з питань, пов’язаних
з функціонуванням ринку природного газу, зокрема щодо:
 облаштування комерційних вузлів обліку природного газу засобами дистанційної
передачі даних;
 визначення межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності між
оператором ГРМ і споживачем та проведення технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання;
 правомірності дій операторів ГРМ під час проведення експертизи/позачергової повірки
лічильників газу, а також при здійсненні перерахунків (донарахувань) або зміни режиму
нарахування об'ємів природного газу у разі виявлення порушень споживачами вимог
Кодексу ГРМ;
 надання правової оцінки діям постачальників природного газу та операторів ГРМ з питань
припинення газопостачання;
 порядку здійснення розрахунків за послуги розподілу та постачання природного газу;
 дотримання суб’єктами ринку природного газу вимог чинного законодавства в частині
подання, розгляду, підтвердження/відхилення номінації; здійснення алокації; визначення
обсягів добового небалансу та плати за добовий небаланс;
 дотримання суб’єктами ринку природного газу процедури зміни постачальника
природного газу;
 надання роз’яснень стосовно застосування нормативно-правових актів, що регулюють
діяльність на ринку природного газу, у тому числі в умовах добового балансування;
 приєднання до газорозподільних систем, реконструкції чи технічного переоснащення вже
підключеного до ГРМ об'єкта;
 щодо положень Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів
при наданні послуг розподілу та постачання природного газу;
 щодо цін на природний газ та тарифів на послуги його розподілу/транспортування.
Так, значна кількість звернень стосувалася питань, пов’язаних з переходом ринку
природного газу на добове балансування та функціонуванням інформаційної платформи
оператора ГТС.
У рамках розгляду звернень суб’єктів ринку природного газу та врегулювання спорів з
питань функціонування ринку природного газу в НКРЕКП у разі необхідності проводились наради
за участі споживачів, постачальників природного газу, операторів ГРМ, оператора ГТС.
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Щодо звернень та скарг побутових споживачів
Слід зауважити, що одним із пріоритетних завдань НКРЕКП є забезпечення захисту прав
побутових споживачів природного газу.
За результатами проведеної у 2019 році роботи із захисту прав споживачів було виявлено,
що споживачі природного газу переважно звертались до НКРЕКП з питаннями щодо:
 приведення об’ємів природного газу до стандартних умов для здійснення комерційних
розрахунків за використаний природний газ побутовими споживачами;
 установлення індивідуальних лічильників газу (у тому числі компенсації) та
загальнобудинкових вузлів обліку природного газу (у тому числі нарахування);
 правомірності здійснених нарахувань за спожитий природний газ, визначення
оператором ГРМ обсягу спожитого природного газу побутовим споживачем у разі
наявності лічильника газу та причин утворення заборгованості;
 ціни на природний газ та комісійної винагороди банку за прийняття платежів від
населення;
 надання правової оцінки діям постачальників природного газу та операторів ГРМ з питань
припинення газопостачання;
 правомірності здійснених перерахунків (донарахувань) або зміни режиму нарахування
об'ємів природного газу у разі виявлення порушень побутовими споживачами вимог
Кодексу ГРМ та проведення експертизи лічильників газу;
 приєднання до газорозподільних систем, реконструкції чи технічного переоснащення вже
підключеного до ГРМ об'єкта, а також самовільної заміни споживачами газових приладів;
 застосування норм споживання природного газу населенням у разі відсутності лічильників газу;
 проведення періодичної/позачергової повірки лічильника газу;
 дотримання стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг
розподілу/постачання природного газу.
Одним із найпоширеніших
питань, які надходили до НКРЕКП у
2019 році від побутових споживачів
природного газу, було питання
приведення об’ємів природного газу
до стандартних умов для здійснення
комерційних
розрахунків
за
використаний
природний
газ
побутовими споживачами.
Загальна кількість звернень, що
надійшли до НКРЕКП у 2019 році від
побутових споживачів природного газу,
складає 12684 шт., їх тематика
наведена на рис. 3.4.2.
Положеннями
Закону,
Правилами постачання природного
газу, а також Типовим договором
постачання природного газу побутовим
споживачам передбачено обов'язок
постачальника щодо:

забезпечення споживача всією
необхідною інформацією про загальні
умови постачання (у тому числі ціни),
права та обов'язки постачальника та
Рис. 3.4.2. Загальна кількість звернень побутових споживачів
споживача, акти законодавства, якими
природного газу у 2019 році, од.
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регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового
вирішення спорів з таким постачальником шляхом її розміщення на офіційному вебсайті
постачальника;
 забезпечення споживача інформацією про обсяги та інші показники споживання
природного газу таким споживачем на безоплатній основі;
 забезпечення споживачу вибору способу оплати з метою уникнення дискримінації;
 забезпечення споживача прозорими, простими та доступними способами досудового
вирішення спорів з таким постачальником;
 повідомлення споживачу про намір внесення змін до договору постачання природного
газу в частині умов постачання до початку дії таких змін та гарантування права споживача
на дострокове розірвання договору постачання, якщо нові умови постачання є для нього
неприйнятними.
Крім того, визначено, що спірні питання між споживачем і постачальником щодо
постачання природного газу, оплати послуг постачальника, відшкодування збитків тощо мають
вирішуватися шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у судовому порядку.
Споживач та постачальник не обмежуються у праві звернутися до НКРЕКП чи її
територіальних підрозділів за відповідними роз'ясненнями щодо застосування нормативноправових актів НКРЕКП та з метою врегулювання правовідносин на ринку природного газу.
На виконання вимог постанови НКРЕКП від 30.03.2017 № 464 та для забезпечення
інформування побутових споживачів про обсяги споживання природного газу за минулий
календарний рік НКРЕКП на власному вебсайті розмістила загальнодержавну інформацію про
середнє споживання природного газу одним абонентом, а також інформацію про середнє
споживання одним абонентом у країнах Європи.
Крім того, НКРЕКП здійснює контроль за виконанням постачальниками, які здійснюють
постачання природного газу побутовим споживачам, вимог постанови НКРЕКП від 30.03.2017
№ 464 щодо доведення до відома побутових споживачів ключової інформації про споживання
ними природного газу, зокрема інформації щодо фактичного обсягу споживання природного
газу; порівняння обсягів споживання природного газу з іншими споживачами; структури
роздрібної ціни на природний газ.
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4. СФЕРА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
Загальна інформація
Основні правові, економічні та організаційні засади діяльності на об’єктах сфери
теплопостачання та регулювання відносин, пов’язаних з виробництвом, транспортуванням,
постачанням та використанням теплової енергії, з метою забезпечення енергетичної безпеки
України, підвищення енергоефективності функціонування систем теплопостачання,
забезпечення захисту прав та інтересів споживачів, створення умов для функціонування сфери
теплопостачання на принципах самоокупності, сприяння розвитку конкурентних відносин на
ринку теплової енергії визначено Законом України «Про теплопостачання».
Регулювання відносин у сфері теплопостачання має особливості, зумовлені такими
об’єктивними умовами функціонування систем теплопостачання, як, зокрема, наявність поділу
господарської діяльності у сфері теплопостачання на виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії (рис. 4.1.1). При цьому відповідно до положень Закону України «Про
природні монополії» господарську діяльність з транспортування теплової енергії віднесено до
сфери діяльності суб’єктів природних монополій, у той час як виробництво та постачання
теплової енергії – до суміжних ринків, а також передбачено, що діяльність суб’єктів природних
монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках підлягає ліцензуванню
(регулюванню).

Рис. 4.1.1. Схема взаємовідносин у сфері теплопостачання

Одними із принципів, на яких базується державна політика у сфері теплопостачання, є
державне управління і регулювання відносин у сфері теплопостачання та формування цінової і
тарифної політики.
Відповідно до Закону України «Про природні монополії» державне регулювання
діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках
здійснюється національними комісіями регулювання природних монополій, а у випадках,
встановлених законом, може здійснюватися органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування.
Державне регулювання діяльності у сфері теплопостачання провадиться у формі, зокрема,
ліцензування певних видів господарської діяльності в цій сфері та регулювання тарифів на
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виробництво, транспортування та постачання теплової енергії з урахуванням змін цін на
енергоносії та інших витрат.
Вимоги до суб’єктів господарювання, що провадять (мають намір провадити) діяльність з
виробництва теплової енергії, її транспортування магістральними і місцевими (розподільчими)
тепловими мережами та постачання, визначено Ліцензійними умовами провадження
господарської діяльності у сфері теплопостачання, затвердженими постановою НКРЕКП від
22.03.2017 № 308, якими передбачено, що ліцензування діяльності суб’єктів господарювання з
виробництва, транспортування та постачання теплової енергії здійснюється НКРЕКП, обласними
та Київською міською державними адміністраціями.
Загальними засадами формування тарифної політики у сфері теплопостачання,
визначеними Законом України «Про теплопостачання», передбачено, що встановлення тарифів
на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання належить до повноважень
НКРЕКП та органів місцевого самоврядування, розмежування яких, у свою чергу, здійснюється
відповідно до розподілу повноважень щодо ліцензування видів господарської діяльності з
виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, які згідно із Законом України «Про
ліцензування видів господарської діяльності» підлягають ліцензуванню.
Так, НКРЕКП встановлюються тарифи на теплову енергію суб’єктам господарювання, які є
її ліцензіатами, а органами місцевого самоврядування – суб’єктам господарювання,
ліцензування діяльності яких здійснюється обласними, Київською міською державними
адміністраціями.
Одним із головних завдань державного регулювання у сфері теплопостачання,
визначених Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг», є досягнення балансу інтересів споживачів, суб’єктів
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, і держави,
забезпечення якого, разом зі створенням умов для сталого та беззбиткового функціонування
теплопостачальних підприємств, здійснюється НКРЕКП через безпосередню реалізацію своїх
повноважень щодо встановлення економічно обґрунтованих тарифів на теплову енергію та
комунальні послуги ліцензіатам НКРЕКП.

Державне регулювання у сфері теплопостачання
4.2.1. Цінове регулювання
Державна політика у сферах теплопостачання та надання комунальних послуг базується
на принципах забезпечення функціонування теплопостачальних підприємств, що виробляють
теплову енергію та/або надають комунальні послуги, на умовах самофінансування та досягнення
рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, а також регулювання цін/тарифів на
теплову енергію та комунальні послуги.
Основною вимогою та принципом тарифоутворення у сферах теплопостачання та надання
комунальних послуг є встановлення економічно обґрунтованих тарифів на рівні, який покриває
економічно обґрунтовані витрати їх собівартості 100. Чинним законодавством визначено, що
державне регулювання діяльності у сфері теплопостачання провадиться, зокрема, у формі
регулювання тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії з
урахуванням змін цін на енергоносії та інших витрат, здійснення контролю за діяльністю суб’єктів
відносин у сфері теплопостачання та застосування відповідних санкцій за порушення ними умов
і правил здійснення господарської діяльності у сфері теплопостачання.

100

Статтею 10 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» та статтею 20 Закону України «Про теплопостач ання»
визначено, що тарифи на теплову енергію та комунальні послуги суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках
повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планованих витрат на їх виробництво з урахуванням планованого прибутку.
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Теплова енергія
Формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання
здійснюється ліцензіатами НКРЕКП відповідно до Порядку формування тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування та постачання, затвердженого постановою НКРЕКП від
25.06.2019 № 1174 (далі – Порядок 1174), та Процедури встановлення тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування, постачання, затвердженої постановою НКРЕКП від
31.03.2016 № 528 (зі змінами) (далі – Процедура 528).
До набрання чинності Порядком 1174 (05.07.2019) формування тарифів на теплову
енергію та комунальні послуги здійснювалось ліцензіатами НКРЕКП відповідно до Порядку
формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги
з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою НКРЕКП від
24.03.2016 № 377 (далі – Порядок 377), Процедури 528 та Процедури встановлення тарифів на
послуги з централізованого опалення та з централізованого постачання гарячої води,
затвердженої постановою НКРЕКП від 31.03.2016 № 529 (далі – Процедура 529).
Протягом 2018 року Урядом України та Верховною Радою України було прийнято ряд змін
до чинного законодавства України, які разом з ціновими коливаннями (змінами) на ринку
природного газу, суттєво вплинули на рівень тарифів на теплову енергію. Постановою Кабінету
Міністрів України від 19.10.2018 № 867 «Про затвердження Положення про покладення
спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних
інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» (далі – Постанова КМУ 867) ціна, за
якою НАК «Нафтогаз України» постачатиме природний газ для виробництва теплової енергії
виробникам теплової енергії для всіх категорій споживачів до 01.05.2019 визначалась на рівні
6 235,51 грн за 1 000 м3 без урахування ПДВ, тарифів на транспортування та розподіл природного
газу.
Відповідно до поданих 26 ліцензіатами заяв (з розрахунковими матеріалами та
протоколами відкритих слухань (відкритих обговорень), з урахуванням позиції місцевих органів
виконавчої влади та/або органів місцевого самоврядування, підписаними їх представниками,
відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 (далі – Порядок 866)) та на виконання
Постанови КМУ 867 на засіданнях НКРЕКП, які проходили у формі відкритих слухань 10.12.2018
та 11.12.2018, було прийнято ряд рішень щодо встановлення тарифів на теплову енергію та
послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, які набрали
чинності 01.01.2019.
Положеннями Постанови КМУ 867 для розрахунку ціни природного газу з 01 травня
2019 року було передбачено використання коефіцієнта дисконту 0,8, із застосуванням якого
разом з урахуванням тарифів на транспортування та розподіл ціна природного газу для
виробників теплової енергії, які здійснюють виробництво теплової енергії для всіх категорій
споживачів, з 01 травня 2019 року мала становити 7 917,50 грн за 1 000 м3.
Відповідно до Порядку 377, Процедур 528 та 529 та з дотримання вимог Порядку 866 до
НКРЕКП протягом березня – квітня 2019 року звернулись 24 ліцензіати із заявами щодо
встановлення тарифів на теплову енергію за категоріями споживачів шляхом коригування
окремих складових тарифів у зв’язку зі зміною ціни на природний газ, тарифів на виробництво
теплової енергії ТЕЦ, КГУ, покупну теплову енергію, прожиткового мінімуму, коефіцієнтів до
тарифної ставки робітника 1 розряду та за підгалузями – з 1,2 і 1,37 до 1,6 і 1,66 відповідно до
Галузевої та територіальних угод, тарифів на електричну енергію, на водовідведення та
водопостачання, ставок податків та зборів, а також із заявами щодо коригування тарифів на
послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води за
категоріями споживачів у зв’язку з переглядом тарифів на теплову енергію, зміною тарифів на
водопостачання та мінімального прожиткового мінімуму.
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До структури тарифів на теплову енергію планувалось також включення витрат на
покриття втрат за листопад і грудень 2018 року, які виникли внаслідок встановлення Кабінетом
Міністрів України ціни на природний газ у строки, що унеможливлювали вчасне проведення
коригування тарифів на теплову енергію, які почали діяти лише з 01.01.2019 (ціна на природний
газ без урахування тарифів на транспортування та розподіл природного газу до листопада
2018 року для потреб населення становила 4 942 грн за 1 000 м3 без ПДВ, для потреб бюджетних
установ та інших споживачів (крім населення) – 7 907,20 грн за 1 000 м3 без ПДВ, а з 01 листопада
2018 року для всіх категорій споживачів склала 6 235,51 грн за 1 000 м3 без ПДВ).
НКРЕКП було опрацьовано подані ліцензіатами розрахункові матеріали та здійснено
перевірку підтвердних документів щодо їх відповідності вимогам чинного законодавства.
Водночас з травня 2019 року ціна природного газу для виробників теплової енергії почала
знижуватись і становила відповідно (без урахування тарифів на транспортування та розподіл
природного газу): у травні – 5 990,00, у червні – 5 553,89, у липні – 4 905,68, у серпні – 4 653,54, у
вересні – 4 493,64, у жовтні – 4 272,76 грн за 1 000 м3 без ПДВ.
У зв’язку із суттєвими змінами ціни на природний газ розгляд заяв було тимчасово
призупинено до визначення остаточної ціни на природний газ та відповідного рішення про зміну
тарифів на розподіл природного газу, про що було повідомлено ліцензіатам листами.
Разом з тим введеним з 01.05.2019 в дію в повному обсязі Законом України «Про житловокомунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII (далі – Закон 2189) було істотно змінено
принципи відносин, що виникають у процесі надання та споживання житлово-комунальних
послуг, зокрема запроваджено нову термінологію та класифікацію комунальних послуг, внесено
зміни в організацію надання комунальних послуг, якими, зокрема, передбачено, що тарифи на
комунальну послугу з постачання гарячої води формуються окремо для кожного
багатоквартирного будинку, обладнаного індивідуальним тепловим пунктом та/або системою
автономного опалення. Крім того, після 01.05.2019 у НКРЕКП та органів місцевого
самоврядування були відсутні правові підстави здійснювати коригування тарифів на комунальні
послуги, що були встановлені відповідним суб’єктам господарювання до набрання чинності
Законом 2189, зокрема у зв’язку зі зміною ціни на природний газ відповідно до вимог
законодавства.
На виконання вимог Закону 2189 та Закону України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон про
НКРЕКП) було прийнято Порядок 1174, яким змінено підходи до формування тарифів на теплову
енергію, зокрема виключено витрати, які будуть ураховані при формуванні окремих тарифів для
споживачів, у яких теплова енергія та відповідні послуги виробляються за допомогою систем
автономного опалення та/або індивідуального теплового пункту, запроваджено новий підхід при
формуванні тарифів на виробництво теплової енергії, на транспортування теплової енергії,
передбачено встановлення окремих тарифів на транспортування теплової енергії інших
власників тепловими мережами ліцензіата тощо.
Порядком 1174 враховані вимоги чинного законодавства щодо необхідності
встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання на
рівні, який покриває економічно обґрунтовані витрати з виробництва, транспортування та
постачання теплової енергії, зокрема шляхом передбачення:
 щорічного перегляду тарифів на теплову енергію шляхом повного перегляду всіх
складових тарифів або за спрощеним порядком;
 встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання за
окремими категоріями споживачів, а у визначених випадках – встановлення тарифів без
диференціації за окремими категоріями споживачів;
 обов’язкового застосування норм Порядку урахування втрат теплової енергії в теплових
мережах у тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання,
затвердженого постановою НКРЕКП від 01.07.2016 № 1214, при розрахунку тарифів на
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теплову енергію у разі перевищення на 10 % і більше обсягу фактичних втрат теплової
енергії в мережах за базовий період від розрахункових на планований період;
 включення у структуру тарифів на теплову енергію коригування витрат, яке може мати як
додатне, так і від’ємне значення (відповідно до прийнятих НКРЕКП рішень за
результатами здійснених заходів контролю та/або аналізу наданих ліцензіатом звітів), у
разі: використання коштів не за цільовим призначенням, економії або перевитрат коштів
за статтями витрат, відсутності схваленої у встановленому порядку інвестиційної програми
на попередній до планового період, невиконання або виконання не в повному обсязі
інвестиційної програми;
 витрат на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в теплових мережах
ліцензіата при її транспортуванні;
 витрат на придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання для компенсації
втрат теплової енергії в теплових мережах ліцензіата при транспортуванні теплової енергії
інших суб’єктів господарювання та/або покупної теплової енергії;
 урахування в тарифах на теплову енергію обігових коштів за рахунок планованого
прибутку в обсязі, що не перевищує 2 % від повної планової собівартості теплової енергії;
 включення до структури тарифів на виробництво та/або транспортування теплової енергії
за ініціативою НКРЕКП складової з коригування витрат (яка може мати як додатне, так і
від’ємне значення) у разі зміни протягом періоду, який кратний кварталу (три, шість або
дев’ять місяців), ціни на паливно-енергетичні ресурси (зокрема природний газ);
 актуалізації структури тарифів шляхом перерозподілу витрат між окремими статтями
витрат, за якими відбулися зміни, у разі якщо протягом строку дії встановлених тарифів на
теплову енергію відбулися зміни за окремими статтями витрат у структурі тарифів, які не
призводять до зміни загальної величини тарифу.
Водночас Порядком 1174 враховано вимоги Закону України «Про енергозбереження»
щодо можливості здійснення комплексу енергозберігаючих (енергоефективних) та інших
заходів, спрямованих на скорочення споживання та/або витрат на оплату паливно-енергетичних
ресурсів за енергосервісними договорами.
У зв’язку із суттєвими змінами в законодавстві до НКРЕКП із заявами щодо встановлення
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання за категоріями
споживачів, відповідними комплектами розрахункових, обґрунтовуючих і підтвердних
матеріалів (згідно з вимогами Порядку 1174 та Процедури 528), протоколами обговорень
(відкритих слухань) на місцях питання щодо необхідності встановлення тарифів на теплову
енергію з висловленою позицією місцевих органів виконавчої влади та/або органів місцевого
самоврядування, підписаними представниками місцевих органів самоврядування відповідно до
Порядку 866, звернулись 22 ліцензіати.
Надані матеріали були опрацьовані та на засіданнях НКРЕКП, що проходили у формі
відкритих слухань 29.11.2019, 03.12.2019, 06.12.2019, 13.12.2019, було винесено питання щодо
схвалення відповідних проєктів постанов НКРЕКП про встановлення тарифів на теплову енергію
за категоріями споживачів ліцензіатам, заслухано представників ліцензіатів і органів місцевого
самоврядування щодо підтримки та необхідності встановлення тарифів на теплову енергію та
прийнято рішення щодо схвалення зазначених проєктів постанов і розміщення їх на офіційному
вебсайті НКРЕКП.
Після закінчення терміну надання пропозицій та зауважень до схвалених проєктів
постанов 10, 16, 17 та 24 грудня 2019 року відповідно до вимог Порядку 866 було проведено
відкриті обговорення (відкриті слухання) проєктів рішень НКРЕКП з питань встановлення тарифів
за місцем надання послуг ліцензіатів із залученням, зокрема, уповноважених представників
ліцензіатів та представників органів місцевого самоврядування.
За результатами відкритих обговорень проєктів постанов НКРЕКП складено протоколи
відкритих обговорень, у резолютивній частині яких зазначено, що відкриті обговорення проєктів
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рішень НКРЕКП відбулись на засадах гласності і відкритості та про погодження схвалених проєктів
постанов НКРЕКП.
Після відкритих обговорень проєктів рішень НКРЕКП щодо встановлення тарифів на
теплову енергію, проведених на місцевому рівні відповідно до Порядку 866, на засіданні НКРЕКП,
яке проходило у формі відкритого слухання 14.01.2020, постановами НКРЕКП (що набрали
чинності 17.01.2020) 22 ліцензіатам було встановлено економічно обґрунтовані тарифи на
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання за категоріями споживачів.
Таким чином, відбулось встановлення тарифів на теплову енергію за новою методологією
та враховано значні зміни як економічних, так і технічних показників діяльності більшості
ліцензіатів НКРЕКП, зокрема:
 зменшення майже на 30 % обсягу реалізації теплової енергії споживачам від обсягу,
передбаченого діючими до 17.01.2020 тарифами;
 ціна на природний газ для виробників теплової енергії з 01 січня 2020 року визначена на
рівні 5 500 грн за 1 000 м3 без ПДВ (відповідно до Постанови 867 зі змінами, внесеними
постановою КМУ від 27.11.2019 № 1000);
 зміна тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і виходу
(грн/1 000 м3 на добу) та тарифів на послуги розподілу природного газу (грн за 1 м3 на
місяць (без ПДВ));
 зміна тарифів на виробництво теплової енергії ТЕЦ, КГУ та покупну теплову енергію;
 зміна прожиткового мінімуму (зростання на 25,5 % у порівнянні з середньозваженим
показником, урахованим у діючих до 17.01.2020 тарифах при розрахунку витрат на оплату
праці (з 1 662,5 до 2 086,17 грн)) відповідно до Державного Бюджету України та зміна
коефіцієнтів до тарифної ставки робітника 1 розряду та за підгалузями − з 1,2 і 1,37 до 1,6
і 1,66 (зростання на 62 %) відповідно до Галузевої та територіальних угод. При цьому
середня заробітна плата в тарифах на теплову енергію, які діяли до 17.01.2020,
становила 5 730 грн/особу, з 17.01.2020 – 11 096 грн/особу;
 зміна ціни на електроенергію для технологічних потреб;
 збільшення ставок екологічного податку – ставка за викиди двоокису вуглецю зросла з
0,18 грн/т до 10 грн/т, інші ставки за викиди зросли більше ніж у 2,2 раза відповідно до
Податкового кодексу України;
 збільшення тарифів на водопостачання та водовідведення.
Відповідно до ряду рішень за результатами проведення заходів контролю дотримання
Ліцензійних умов з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії щодо
вилучення грошових коштів, які були отримані на виконання інвестиційних програм, але не
освоєні, у випадку економії за статтями витрат тарифів, а також у зв’язку з відсутністю схвалених
інвестиційних програм на 2015 – 2018 роки було вилучено кошти на загальну суму -81 654 тис.
грн. Залишки невилучених коштів складали -10 581 тис. грн. Загальна сума вилучень склала
-92 235 тис. грн.
З метою захисту інтересів споживачів у структурі тарифів було враховано додатковий
дохід, отриманий теплопостачальними підприємствами за рахунок зміни ціни на природний газ
за травень − листопад 2019 року, який становив -288 133 тис. грн.
Також з метою недопущення збитків теплопостачальних організацій у структурі тарифів
було враховано такі складові, як відшкодування витрат на покриття умовно-постійних витрат за
травень − листопад 2019 року на загальну суму 139 517 тис. грн та відшкодування витрат на
покриття втрат за листопад і грудень 2018 року на загальну суму 323 504 тис. грн, що виникли
внаслідок встановлення Кабінетом Міністрів України ціни на природний газ у строки, що
унеможливлювали вчасне проведення коригування тарифів на теплову енергію, які почали діяти
лише з 01.01.2019 (ціна на природний газ без урахування тарифів на транспортування та розподіл
природного газу до листопада 2018 року для потреб населення становила 4 942 грн за 1 000 м3
без ПДВ, для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) – 7 907,20 грн за
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1 000 м3 без ПДВ, а з 01 листопада 2018 року для всіх категорій споживачів – 6 235,51 грн за 1 000
м3 без ПДВ), що було передбачено в поданих заявах на коригування тарифів, але не було
здійснено з причин, не залежних від НКРЕКП.
Залишки невідшкодованих витрат на покриття втрат складали -2 752 тис. грн.
Загальна сума витрат на покриття втрат для 22 ліцензіатів складала 172 136 тис. грн.
У цілому загальна сума коригування з урахуванням вилучень та витрат на покриття втрат
складала 79 901 тис. грн (для потреб населення – 175 800 тис. грн, для потреб бюджетних
установ – -62 360 тис. грн, для потреб інших споживачів (крім населення) – -33 614 тис. грн, для
потреб релігійних організацій – 75 тис. грн).
Дані щодо структури середньозважених тарифів на теплову енергію за категоріями
споживачів наведені на рис. 4.2.1.

Рис. 4.2.1. Структура середньозважених тарифів на теплову енергію за категоріями споживачів, грн/Гкал

Дані щодо середньозважених тарифів на теплову енергію за категоріями споживачів у
розрізі регіонів України у 2019 році наведені в додатках 4.2.1 – 4.2.3.
Дані щодо тарифів на теплову енергію за категоріями споживачів по ліцензіатах НКРЕКП
наведені в додатках 4.2.1(1) – 4.2.3(1).
Щодо послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води
Законом 2189 не передбачено такого виду комунальних послуг, як послуги з
централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води.
Поряд із цим пунктом 3 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 2189 (із
змінами, внесеними згідно із Законом України від 30.03.2020 № 540-IX) передбачено, що
договори про надання комунальних послуг, укладені до введення в дію цього Закону, зберігають
чинність на умовах, визначених такими договорами, до дати набрання чинності договорами про
надання відповідних комунальних послуг, укладеними за правилами, визначеними цим
Законом. Такі договори мають бути укладені між споживачами та виконавцями комунальних
послуг протягом п'яти місяців з дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим
Кабінетом Міністрів України. У разі якщо згідно з договорами про надання комунальних послуг,
укладеними до введення в дію цього Закону, передбачено більш ранній строк їх припинення, такі
договори вважаються продовженими на той самий строк і на тих самих умовах.
Зважаючи на те, що Законом 2189 було впроваджено нові види комунальних послуг –
послуга з постачання теплової енергії та послуга з постачання гарячої води, але при цьому не було
врегульовано повною мірою на законодавчому рівні питання встановлення тарифів на такі
послуги, повноваження щодо встановлення тарифів, зокрема на послугу з постачання теплової
енергії, були надані НКРЕКП лише з 29.12.2019 завдяки внесеним Законом України від 19 грудня
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2019 року № 394-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг» (набрав
чинності 29.12.2019) змінам до Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних
послуг», зокрема в частині включення тарифів на послуги з постачання теплової енергії до
переліку тарифів на комунальні послуги.
Витрати паливно-енергетичних ресурсів
Принципова позиція НКРЕКП щодо необхідності забезпечення 100 % оснащеності
житлового фонду приладами обліку як гарантії права споживачів на отримання обґрунтованих та
коректних нарахувань плати виключно за фактично спожиту теплову енергію і відповідні
комунальні послуги продовжує позитивну тенденцію і у 2018 – 2019 роках. Так, зокрема, відсоток
відпуску теплової енергії на потреби опалення, відпущеної за приладами обліку, за вказаний
період відповідно склав 90,5 % та 92,3 %, зростання на 1,8 %.
Крім того, тарифна методологія, що застосовується НКРЕКП та базується на нормативному
методі нормування витрат, спонукає суб’єктів господарювання до заощадливого споживання
ресурсів, зокрема і паливно-енергетичних, так:
обсяг втрат власної теплової енергії ліцензіатів НКРЕКП в теплових мережах у 2019 році у
порівнянні із 2018 роком зменшився на 277 тис. Гкал або 6,1 % (додаток 4.2.4);
питома норма споживання умовного палива у 2019 році у порівнянні із 2018 роком
знизилась з 160,0 кг у. п./Гкал до 159,7 кг у. п./Гкал або на 0,2 %;
обсяг споживання природного газу котельнями ліцензіатів НКРЕКП у 2019 році у
порівнянні із 2018 роком скоротився із 2 085,8 млн м3 до 1 838,8 млн м3, зниження споживання
склало 11,8 % (додаток 4.2.5);
фактичне споживання технологічної електроенергії на потреби виробництва та
транспортування теплової енергії у 2019 році у порівнянні із 2018 роком знизилось на 21,7 млн
кВт∙год або на 4,0 % (додаток 4.2.6).
Незважаючи на позитивну динаміку скорочення обсягів втрат теплової енергії в теплових
мережах, залишається таким, що потребує вирішення, питання різниці між розрахунковими (з
урахуванням тарифів, сформованих упродовж 2019 року, складають 15,2 %) та фактичними (у
2019 році становили 19,3 %) втратами теплової енергії, наявність якої по суті – некомпенсовані
збитки підприємств.
З огляду на зазначене, пріоритетним напрямом для НКРЕКП є питання заміни
(модернізації) існуючих теплових мереж.

4.2.2. Інвестиційна діяльність
Відповідно до вимог Закону України «Про теплопостачання» інвестиційні програми
розробляються суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання та згідно з Порядком
розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів
господарювання у сфері теплопостачання, затвердженим постановою НКРЕКП від 31 серпня 2017
року № 1059 (далі – Порядок розроблення ІП), подаються із відповідною заявою щодо їх
схвалення до НКРЕКП.
Протягом 2019 року на опрацювання до НКРЕКП надійшла 41 заява від суб’єктів
господарювання у сфері теплопостачання щодо схвалення інвестиційних програм з доданими до
них документами.
Після розгляду та всебічного опрацювання наданих ліцензіатами заяв щодо схвалення
інвестиційних програм та матеріалів до них на відповідність вимогам Порядку розроблення ІП,
проведеної аналітичної роботи з опрацювання ринку послуг та товарів (обладнання та
матеріалів), що включалися до інвестиційних програм ліцензіатів НКРЕКП у сфері
теплопостачання, НКРЕКП у 2019 році прийнято 18 постанов щодо схвалення інвестиційних
програм ліцензіатам НКРЕКП.
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Решта 23 заяви із доданими до них матеріалами, щодо яких встановлена невідповідність
вимогам нормативно-правових актів, були залишені без розгляду, про що вмотивованими
листами із наданням детальних переліків невідповідностей повідомлено суб’єктів
господарювання.
У процесі розгляду матеріалів інвестиційних програм, зверталась особлива увага на
доцільність та обґрунтованість запропонованих ліцензіатами капіталовкладень, строки окупності
та пріоритетність спрямування коштів на технічну реконструкцію та модернізацію обладнання,
яке відпрацювало нормативний термін експлуатації та/або потребує модернізації
(реконструкції).
Загальний обсяг фінансування
схвалених інвестиційних програм на
2019 рік (рис. 4.2.2) склав 345,63 млн грн
(без ПДВ), у тому числі:
 174,48 млн грн – амортизаційні
відрахування;
 149,84 млн грн – виробничі
інвестиції з прибутку;
 20,61 млн грн – залишкові кошти
(невикористані кошти попередніх
періодів);
 0,70 млн грн – інші залучені кошти,
Рис. 4.2.2. Джерела фінансування інвестиційних програм
що не підлягають поверненню
на 2019 рік, млн грн (без ПДВ), %
(власні та інші кошти).
Інвестиційними програмами передбачена реалізація таких заходів:
у сфері виробництва теплової енергії на загальну суму 74,80 млн грн (без ПДВ):
 реконструкція/модернізація котелень та котельного обладнання – 51,04 млн грн;
 реконструкція/модернізація насосного обладнання – 18,48 млн грн;
 інші заходи у сфері виробництва теплової енергії – 5,28 млн грн;
у сфері транспортування та постачання теплової енергії на загальну суму 270,83 млн
грн (без ПДВ):
 реконструкція теплових мереж (41,69 тис. м п. в однотрубному вимірі) – 250,27 млн грн (у
тому числі вартість проєктно-вишукувальних робіт);
 реконструкція/модернізація теплових пунктів – 14,37 млн грн;
 реконструкція/модернізація насосного обладнання – 1,23 млн грн;
 інші заходи у сфері транспортування та постачання теплової енергії – 4,96 млн грн.
Цільові напрями використання коштів згідно зі схваленими інвестиційними програмами
на 2019 рік наведено на рис. 4.2.3.

Рис. 4.2.3. Цільові напрями схвалених інвестиційних програм на 2019 рік, млн грн
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У результаті реалізації у повному обсязі включених до інвестиційних програм заходів
передбачається досягнення таких середніх розрахункових річних показників:
 економія паливно-енергетичних ресурсів – 5,89 тис. тонн умовного палива (т у. п.), у тому
числі: природного газу – 4,46 тис. т у. п. (3 845,47 тис. м3), електричної енергії –
1 430,80 т у. п. (4 076,35 тис. кВт год);
 економічний ефект – 90,29 млн грн (без ПДВ);
 термін окупності впровадження заходів інвестиційних програм – 3,8 років (46 місяців).
Необхідно зазначити, що у зв’язку зі зменшенням корисного відпуску теплової енергії
споживачам, недоотриманий обсяг тарифних коштів (амортизаційні відрахування та виробничі
інвестиції з прибутку), які є джерелами фінансування інвестиційних програм, складає
86,49 млн грн (без ПДВ). Фактичні джерела фінансування (за даними, сформованими на підставі
звітів ліцензіатів) схвалених інвестиційних програм на 2019 рік склали 259,14 млн грн (без ПДВ),
у тому числі:
 136,62 млн грн – амортизаційні відрахування;
 101,21 млн грн – виробничі інвестиції з прибутку;
 20,61 млн грн – залишкові кошти (невикористані кошти попередніх періодів);
 0,70 млн грн – інші залучені кошти, що не підлягають поверненню (власні та інші кошти).
Вплив зменшення корисного
відпуску теплової енергії на джерела
фінансування схвалених інвестиційних
програм на 2019 рік наведено на
рис. 4.2.4.
У
сфері
теплопостачання
накопичено багато проблем, які
стримують її розвиток та потребують
нагального вирішення. Технічний стан
інфраструктури сфери теплопостачання
наближається до критичного через
високий
ступінь
зношеності
обладнання, застарілість технологій, що
не створюють необхідних стимулів для
Рис. 4.2.4. Вплив зменшення корисного відпуску теплової енергії інвестування в оновлення обладнання
на джерела фінансування схвалених інвестиційних програм на
та розвиток цього напряму.
2019 рік, млн грн, %
Так, за результатами здійсненого
моніторингу,
аналізу
та
оцінки
ефективності господарської діяльності
ліцензіатів
НКРЕКП
у
сфері
теплопостачання встановлено, що
підлягають модернізації/реконструкції,
наприклад:
44,5 % котлів з терміном
експлуатації понад 30 років (розподіл
котлів за терміном експлуатації
наведено на рис. 4.2.5);
83,9 % теплових мереж з
терміном експлуатації понад 25 років
(розподіл теплових мереж за терміном
експлуатації наведено на рис. 4.2.6).
Рис. 4.2.5. Розподіл котлів за терміном експлуатації, од., %
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Рис. 4.2.6. Розподіл теплових мереж за терміном експлуатації та які потребують реконструкції, км, % в
однотрубному вимірі

Залучення інвестицій у сфері теплопостачання
Одним із напрямів оновлення основних фондів є їх модернізація, реконструкція та
будівництво нових об’єктів, у тому числі за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій.
У сфері теплопостачання вісім ліцензіатів НКРЕКП беруть участь у семи Проєктах із
залучення коштів від міжнародних фінансових організацій на суму 147,22 млн дол. США та
56,691 млн євро.
Міжнародні фінансові організації, що кредитують сферу теплопостачання України:
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР):

Проєкт «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого
теплопостачання України», у якому беруть участь три ліцензіати НКРЕКП міст Харків,
Миколаїв та Кам’янець-Подільський, на загальну суму 147,22 млн дол. США;
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР):

Проєкт «Модернізація інфраструктури теплопостачання м. Львова» на
загальну суму 30 млн євро;

Проєкт ефективності енергозабезпечення міста Черкаси на загальну суму
12,9 млн євро;

Проєкт «Реконструкція та модернізація системи централізованого
теплопостачання міста Івано-Франківська» на загальну суму 11,8 млн євро;
Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО):

Проєкт «Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайону по
вул. Київській – Талаліхіна від котельні по вул. П. Комуни, 18 в м. Вінниця» на
загальну суму 0,7 млн євро;

Проєкт «Реконструкція та модернізація системи теплопостачання в районі
вулиць Довга – Карпатська м. Івано-Франківська» на загальну суму 0,7 млн євро;

Проєкт DemoUkrainaDH в м. Полтава на загальну суму 0,591 млн євро.
Згідно з Порядком 1174 витрати на сплату відсотків за користування отриманими
кредитами та інші витрати, пов'язані із запозиченнями для провадження ліцензованої діяльності,
включаються до фінансових витрат, які в свою чергу включаються до розрахунку повної
собівартості лише за кредитними договорами, запозичення за якими та умови яких узгоджено з
НКРЕКП, або за кредитними договорами з міжнародними фінансовими установами, які були
підписані суб’єктами господарювання в період регулювання їх діяльності у сфері
теплопостачання місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування.
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Зважаючи на зазначене, для вирішення питань погашення основної суми та відсотків за
користування запозиченнями, наданими міжнародними фінансовими організаціями, шляхом
включення до структури тарифів відповідних витрат підприємства мають здійснити розрахунки
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання за категоріями
споживачів, у яких будуть ураховані зазначені складові витрат, та з дотриманням вимог Порядку
866, Порядку 1174 та Процедури 528 звернутися до НКРЕКП щодо встановлення тарифів на
теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання.
Основні напрями інвестування коштів міжнародних фінансових організацій:
 реконструкція та модернізація котелень;
 встановлення котлів на біопаливі;
 реконструкція теплових мереж;
 встановлення індивідуальних теплових пунктів;
 закупівля транспортних засобів для обслуговування котелень та теплових мереж;
 інші заходи.
Частка фінансування оновлень
основних фондів за рахунок ІП
2019 року становить 345,63 млн грн, а
фінансування проєктів МФО за 2019 рік
становить 629,38 млн грн (рис. 4.2.7).
Для зменшення тарифного
навантаження на споживачів до
тарифів на теплову енергію включались
витрати за користування кредитами за
умови досягнення запроєктованих
техніко-економічних показників по
введених в експлуатацію об’єктах, які
підприємство не змогло повністю
Рис. 4.2.7. Фінансування оновлень основних фондів у сфері
теплопостачання, 2019 рік, млн грн
компенсувати за рахунок досягнення
планового економічного ефекту.
Протягом 2019 року на підставі поданих ліцензіатами з дотриманням вимог чинного
законодавства заяв щодо встановлення тарифів на теплову енергію з відповідними
розрахунковими та підтвердними матеріалами до структури тарифів було включено фінансові
витрати та витрати на погашення основної суми за користування запозиченнями ліцензіатів у
таких обсягах:
 ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго». Погашення відсотків за користування
кредитними коштами ЄБРР для реалізації проєкту «Реконструкція та модернізація системи
централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська» в обсязі 2 088,8 тис. грн.
Витрати на погашення тіла кредиту ЄБРР для реалізації проєкту «Реконструкція та
модернізація системи централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська» в
обсязі 6 646,2 тис. грн. Разом – 8 735 тис. грн.
 ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». Погашення відсотків за користування кредитними
коштами МБРР для реалізації проєкту «Підвищення енергоефективності в секторі
централізованого теплопостачання України» в обсязі 4 349,8 тис. грн. Витрати на
погашення тіла кредиту МБРР для реалізації проєкту «Реконструкція та модернізація
системи централізованого теплопостачання міста Миколаїв» в обсязі 9 931,6 тис. грн.
Разом – 14 281,4 тис. грн.
 ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго». Погашення відсотків за користування кредитними
коштами НЕФКО та Шведського агентства з міжнародного розвитку (SIDA) в рамках
фінансової програми DemoUkrainaDH в обсязі 191,1 тис. грн. Витрати на погашення тіла
кредиту 1 253,0 тис. грн. Разом – 1 444, 1 тис. грн.
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КПТМ «Черкаситеплокомуненерго». Погашення відсотків за користування кредитними
коштами ЄБРР для реалізації проєкту щодо впровадження енергозберігаючих технологій
та модернізації системи теплопостачання міста Черкаси в обсязі 5 276,991 тис. грн.
Витрати на погашення тіла кредиту в обсязі 11 164,298 тис. грн. З них за рахунок
амортизаційних відрахувань підприємства 8 871,320 тис. грн, за рахунок прибутку –
2 292,977 тис. грн. Разом – 7 569,969 тис. грн (у тарифі з урахуванням амортизації –
16 441,289 тис. грн).

4.2.3. Регулювання платіжно-розрахункових відносин у сфері теплопостачання
З метою забезпечення додержання дисципліни газоспоживання, належного рівня
розрахунків теплопостачальних і теплогенеруючих підприємств з НАК «Нафтогаз України» за
використаний природний газ та сприяння сталому функціонуванню газового господарства
паливно-енергетичного комплексу України НКРЕКП здійснювала регулювання платіжнорозрахункових відносин суб’єктів ринку природного газу та суб’єктів господарювання у сфері
теплопостачання.
Так, у частині реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 № 217, якою
затверджено Порядок розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним
режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на
якого покладено спеціальні обов’язки (далі – Порядок розподілу), на постійній основі
здійснювалось встановлення нормативів розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із
спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного
газу, на якого покладено спеціальні обов’язки, шляхом прийняття відповідних постанов НКРЕКП
про затвердження Реєстру нормативів перерахування коштів, що надходять на поточні рахунки
із спеціальним режимом використання від усіх категорій споживачів та як плата
теплопостачальних організацій за вироблену теплогенеруючими організаціями теплову енергію
(далі – Реєстр нормативів), та забезпечення його доведення до відома уповноваженого банку
для виконання.
За підсумками проведеної роботи протягом 2019 року забезпечено щомісячне
опрацювання матеріалів близько 136 суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, на
підставі яких здійснено розрахунок 20 559 нормативів перерахування коштів, що надходять як
плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, послуги
з постачання теплової енергії, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з
постачання гарячої води від усіх категорій споживачів та як плата теплопостачальних організацій
за вироблену теплогенеруючими організаціями теплову енергію.
Для теплопостачальних/теплогенеруючих організацій, у яких відсутня заборгованість за
природний газ перед постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки,
та операторами газорозподільних систем за окремими категоріями споживачів, до Реєстру
нормативів включались нормативи на рівні 0 % на рахунок постачальника природного газу із
спеціальними обов’язками (далі – ПСО) та операторів газорозподільних систем (далі − оператори
ГРС) із зарахуванням цих коштів на поточні рахунки теплопостачальних/теплогенеруючих
організацій.
Середня кількість таких підприємств, яким встановлювались нормативи розподілу коштів
протягом 2019 року, відповідно, становить:
41 – у яких відсутня заборгованість за природний газ перед ПСО,
27 – у яких відсутня заборгованість перед операторами ГРС.
Разом з тим з метою врегулювання проблемних питань у взаємовідносинах суб’єктів
функціонування ринку природного газу та вдосконалення нормативно-правової бази в
зазначеній сфері представники НКРЕКП взяли активну участь в опрацюванні відповідних проєктів
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постанов Кабінету Міністрів України, якими вносились зміни до Порядку розподілу, зокрема в
частині:
доповнення існуючого переліку комунальних послуг послугою з постачання теплової
енергії та послугою з постачання гарячої води – постанова Кабінету Міністрів України від
29.09.2019 № 871;
урахування у показнику витрат на теплову енергію зміни розміру нарахувань для
споживачів у зв’язку зі зниженням протягом опалювального сезону для них ціни на природний
газ у разі прийняття теплопостачальною організацією відповідного рішення – постанова Кабінету
Міністрів України від 30.12.2019 № 1176.
Серед ліцензіатів НКРЕКП у сфері теплопостачання, яким відповідно до вимог Порядку
розподілу затверджуються нормативи розподілу коштів з рахунків із спеціальним режимом
використання, протягом 2019 року досягнуто уповільнення зростання (приросту) заборгованості
за використаний для виробництва теплової енергії природний газ у розмірі 1,1 млрд грн з ПДВ
(приріст заборгованості становить 1,9 млрд грн з ПДВ проти 3 млрд грн з ПДВ у 2018 році) 101.

4.2.4. Нормативно-правова база регулювання у сфері теплопостачання та її
вдосконалення
З метою ефективної реалізації основних завдань своєї діяльності, відповідно до наданих
чинним законодавством повноважень у частині державного регулювання сфери
теплопостачання НКРЕКП здійснює нормативно-правове регулювання та методологічне
забезпечення діяльності суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, які є ліцензіатами
НКРЕКП, з метою створення умов для їх ефективної та беззбиткової діяльності.
Протягом останніх років НКРЕКП було здійснено роботу як щодо нормативно-правового
та методологічного забезпечення діяльності підприємств, так і вдосконалення системи
тарифоутворення в частині забезпечення проведення єдиної тарифної політики у сфері
теплопостачання, результати якої сприяли вирішенню нагальних питань життєдіяльності
підприємств та забезпечення балансу інтересів усіх суб’єктів відносин у сферах теплопостачання
та надання комунальних послуг.
Завдяки реалізації норм розроблених НКРЕКП нормативно-правових актів, застосуванню
методики формування тарифів на теплову енергію за нормативним методом, здійсненим
організаційно-методичним заходам та інформаційно-консультаційній роботі вдалося сприяти
забезпеченню, зокрема:
 економічної обґрунтованості тарифів ліцензіатів НКРЕКП у сфері теплопостачання шляхом
застосування нормативного методу з елементами стимулюючого тарифоутворення з
метою створення умов для їх ефективного та беззбиткового функціонування;
 прозорості та відкритості діяльності НКРЕКП та проведення виваженої політики,
направленої на захист споживачів;
 майже 100-відсоткового рівня оснащеності приладами комерційного обліку
багатоквартирного житлового фонду (за винятком будівель, де встановлення приладів
обліку неможливе або недоцільне) як гарантії права споживачів на отримання
справедливих (обґрунтованих) та коректних нарахувань плати виключно за фактично
спожиту теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого
постачання гарячої води;
 впровадження механізму розроблення, затвердження, погодження, схвалення та
виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання з
метою визначення обґрунтованості запланованих ними капіталовкладень та/або витрат у
101Довідково:

постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 № 314 внесено зміни до пункту 23 Порядку розподілу в частині включення
до показника граничного нормативу перерахування коштів на поточний рахунок теплопостачальної або теплогенеруючої організації (Нгран)
витрат на електричну енергію та подовження його дії до 01 травня 2021 року.
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структурі інвестиційної складової тарифів на теплову енергію за тарифом, встановленим
на принципах економічної доцільності, у тому числі на принципах стимулюючого
регулювання, а також цільового використання коштів цими суб’єктами;
 впровадження дієвих стимулів для підвищення ефективності діяльності підприємств
сфери теплопостачання, поліпшення якості послуг та створення сприятливих умов для
залучення необхідних інвестицій шляхом запровадження системи тарифоутворення на
принципах стимулюючого регулювання;
 впровадження механізму стимулювання теплопостачальних підприємств до скорочення
фактичних втрат теплової енергії до розрахункових значень з одночасним
диференційованим урахуванням різниці між фактичними і розрахунковими втратами
теплової енергії при встановленні тарифів на теплову енергію та затвердженням програми
зниження фактичних втрат теплової енергії для кожного конкретного підприємства;
 визначення єдиного підходу до порядку складання і подання форм звітності, пояснення
щодо їх заповнення, термінів, періодичності та способів подання цієї звітності до НКРЕКП
ліцензіатами;
 системного підходу в регулюванні діяльності ліцензіатів НКРЕКП шляхом впровадження
правил організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері
теплопостачання на принципах стимулюючого регулювання тощо.
Крім того, на виконання вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та
водопостачання» та завдяки принциповій позиції НКРЕКП щодо необхідності забезпечення 100
% оснащеності житлового фонду приладами обліку як гарантії права споживачів на отримання
обґрунтованих та коректних нарахувань плати виключно за фактично спожиту теплову енергію і
відповідні комунальні послуги протягом 2019 року відпуск теплової енергії на потреби опалення,
відпущеної за приладами обліку, склав 92,3 % (зростання на 1,8 %).
Протягом 2019 року з введенням в дію Закону 2189 (01.05.2019), норми якого разом із
ключовим впливом на сферу комунальних послуг мають безпосередній вплив також на (всебічно
зачіпають) сферу теплопостачання, здійснення НКРЕКП нормативно-правового регулювання
діяльності ліцензіатів НКРЕКП в умовах його дії значною мірою залежало від нормотворчої
діяльності інших органів державної влади, зокрема в частині приведення ними у відповідність до
Закону 2189 низки законодавчих та нормативно-правових актів.
Водночас у ситуації, що склалась, та в умовах невизначеності певних норм Закону 2189, у
тому числі що стосуються повноважень НКРЕКП щодо регулювання сфери комунальних послуг,
НКРЕКП продовжувала здійснювати роботу щодо нормативно-правового забезпечення
діяльності своїх ліцензіатів.
Так, у контексті реалізації окремих положень Закону 2189 та з метою вдосконалення
механізму формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та
постачання, було розроблено та прийнято Порядок 1174, яким запроваджено ряд новацій,
зокрема:
 спрощений порядок розрахунку тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання, право на здійснення якого ліцензіати мають за визначених
Порядком 1174 умов;
 прийняття НКРЕКП за власною ініціативою та з дотриманням вимог Порядку 866 рішень
щодо включення до структури тарифів на виробництво та/або транспортування теплової
енергії складової з коригування витрат (яка може мати як додатне, так і від’ємне
значення), розрахованої з урахуванням фактичних та врахованих (при розрахунку витрат
на паливо) в тарифах цін на паливно-енергетичні ресурси і фактичних обсягів спожитого в
такому періоді природного газу, у разі зміни протягом періоду, який кратний кварталу
(три, шість або дев’ять місяців), ціни на паливно-енергетичні ресурси (зокрема природний
газ), якщо це призводить до зміни загальних тарифних витрат більше ніж на 2 % від
установленого рівня;
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актуалізація структури тарифів шляхом перерозподілу витрат між окремими статтями
витрат, за якими відбулися зміни, у разі якщо протягом строку дії встановлених тарифів на
теплову енергію відбулися зміни за окремими статтями витрат у структурі тарифів, які не
призводять до зміни загальної величини тарифу;
 встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання за
окремими категоріями споживачів, а у визначених випадках – встановлення тарифів без
диференціації за окремими категоріями споживачів тощо.
Застосування визначеного Порядком 1174 механізму тарифоутворення, яким
передбачено використання методики формування тарифів на теплову енергію за нормативним
методом з елементами стимулюючого тарифоутворення, спрямовано на створення належних
умов для забезпечення беззбиткової діяльності ліцензіатів НКРЕКП та підвищення ефективності
їх роботи.
Водночас постановою НКРЕКП від 23.08.2019 № 1734 було внесено зміни до
Процедури 528 у частині спрощення, прискорення та вдосконалення процедури встановлення
тарифів на теплову енергію суб'єктам природних монополій у сфері теплопостачання,
регулювання яких здійснюється НКРЕКП.
Ураховуючи те, що повноваження щодо встановлення тарифів на послугу з постачання
теплової енергії були надані НКРЕКП лише з 29.12.2019, НКРЕКП у найкоротші терміни, з
дотриманням визначених чинним законодавством вимог було розроблено проєкти постанов
НКРЕКП, що мають ознаки регуляторних актів, зокрема «Про затвердження Порядку формування
тарифів на послугу з постачання теплової енергії» та «Про затвердження Процедури
встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії», які було схвалено на засіданні
НКРЕКП, що проходило у формі відкритого слухання 17.01.2020.
Після оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП з метою отримання зауважень і
пропозицій, а також проведення громадських слухань зазначені проєкти було затверджено
постановами НКРЕКП від 18.02.2020 №№ 416, 417 відповідно (набрали чинності 20.02.2020).
У 2019 році НКРЕКП також було розроблено проєкти постанов «Про затвердження
Порядку формування тарифів на послугу з постачання гарячої води» та «Про затвердження
Процедури встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води», прийняти (затвердити)
які НКРЕКП не мала можливості через відсутність затверджених правил надання вказаних послуг.
Після прийняття Кабінетом Міністрів України постанови від 11.12.2019 № 1182 «Про
затвердження Правил надання послуги з постачання гарячої води та типових договорів про
надання послуги з постачання гарячої води» (набрала чинності 11.02.2020) НКРЕКП було
прийнято постанови від 08.04.2020 № 767 «Про затвердження Порядку формування тарифів на
послугу з постачання гарячої води» та № 768 «Про затвердження Процедури встановлення
тарифів на послугу з постачання гарячої води», які набрали чинності 09.04.2020.
Крім того, було розроблено проєкт рішення, що має ознаки регуляторного акта, – проєкт
постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку розроблення, погодження, затвердження та
виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання» (Порядку
розроблення ІП).
Зазначеним проєктом, зокрема, передбачено обов’язковість розроблення ліцензіатами
НКРЕКП довгострокових інвестиційних програм відповідно до плану розвитку, ураховані вимоги
щодо заходів та відповідних обсягів запозичень за кредитними договорами, укладеними з
міжнародними фінансовими установами, визначення обсягів капітальних інвестицій за
джерелами фінансування (цільове фінансування з міського, обласного, державного бюджету
тощо) з метою аналізу фінансово-економічної діяльності ліцензіатів.
Було взято участь в опрацюванні проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо здійснення державного контролю (нагляду) у сфері житловокомунального господарства», проєктів постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Правил надання послуги з постачання гарячої води та типових договорів про надання послуги з
постачання гарячої води», «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
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від 1 червня 2011 р. № 869» та інших проєктів законодавчих та підзаконних актів, норми яких
безпосередньо чи опосередковано стосувались сфери компетенції НКРЕКП та питань, пов’язаних
з діяльністю ліцензіатів НКРЕКП у сфері теплопостачання.
Окрему увагу було приділено проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних
послуг» (реєстр. № 2458) та взято активну участь у його опрацюванні з наданням зауважень та
пропозицій, спрямованих на врегулювання проблемних питань (прогалин), зокрема Закону 2189,
з метою винайдення конструктивних рішень для їх усунення як у частині передбачення в ньому
повноважень НКРЕКП, так і упередження ризиків для сталого розвитку сфери комунальних
послуг.

Захист прав споживачів у сфері теплопостачання
За результатами роботи в частині досягнення балансу інтересів споживачів, суб'єктів
господарювання, що провадять діяльність у сфері теплопостачання, і держави, забезпечення
захисту прав споживачів протягом 2019 року опрацьовано 1170 письмових звернень споживачів,
на які було надано ґрунтовні відповіді та роз’яснення з питань:
 обґрунтування зміни тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення і
постачання гарячої води;
 договірних відносин у сфері теплопостачання та надання комунальних послуг;
 оснащення багатоквартирних будинків вузлами комерційного обліку та плати за
обслуговування, періодичну повірку і ремонт будинкових (комерційних) і квартирних
вузлів обліку теплової енергії і води;
 нарахування плати за теплову енергію юридичним особам – споживачам теплової енергії;
 нарахування плати за спожиті у багатоквартирному будинку теплову енергію та послуги з
централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води;
 незадовільної якості послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води,
перерв у наданні послуг, несвоєчасного початку опалювального періоду;
 відключення споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої
води;
 застосування норм нормативно-правових актів НКРЕКП та інших органів державної влади.
У разі недостатності викладеної у зверненні інформації для з’ясування причин відсутності
або незадовільної якості наданих послуг з централізованого опалення і централізованого
постачання гарячої води, які можуть полягати у порушенні ліцензіатом НКРЕКП ліцензійних умов
провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання, НКРЕКП зверталась листами до
суб’єктів господарювання з вимогою (проханням) прийняти звернення до розгляду, інформувати
заявника щодо можливих шляхів вирішення порушених ним питань та повідомити про
результати розгляду НКРЕКП.
Завдяки інформаційно-довідковому сервісу – телефонній «гарячій лінії» – НКРЕКП
проводився постійний «живий» діалог зі споживачами, суб’єктами господарювання з наданням
актуальної інформації, ґрунтовних пояснень та консультацій з проблемних питань у сфері
теплопостачання та комунальних послуг, за результатами якого протягом 2019 року надано 328
консультацій на звернення.
Разом з тим з метою досягнення балансу інтересів споживачів, суб'єктів господарювання,
що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, і держави та
запровадження додаткових механізмів захисту прав споживачів звернення розглядались з
дотриманням положень Правил розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та
врегулювання спорів, затверджених постановою НКРЕКП від 02 липня 2019 року № 1333, якими
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визначено порядок розгляду звернень (скарг) споживачів на дії (бездіяльність) суб’єктів
господарювання, ліцензування діяльності яких у сфері теплопостачання здійснюється НКРЕКП.
У частині реалізації конституційного права громадян на звернення за участі представників
НКРЕКП організовано особисті прийоми громадян керівництвом НКРЕКП, на яких розглядались
нагальні питання, що турбували громадян (споживачів послуг) та стосувались, зокрема,
нарахування плати за відповідні комунальні послуги, відключення житлового приміщення від
внутрішньобудинкової системи теплопостачання, визначення обсягів спожитих комунальних
послуг, методики розрахунку тарифів на теплову енергію для потреб населення тощо, за
результатами яких вжито заходів щодо вирішення проблемних питань, що виникають у
відносинах між споживачами та виконавцями послуг.
Також фахівці НКРЕКП взяли участь в опрацюванні проєкту постанови НКРЕКП «Про
затвердження Змін до Порядку врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг», згідно з
якою були внесені зміни до Порядку врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг,
затвердженого постановою НКРЕКП від 05 лютого 2019 року № 156. За результатом прийняття
зазначеного нормативного акта в НКРЕКП запроваджено дієвий інструментарій досудового
врегулювання спорів між суб’єктами господарювання, державне регулювання діяльності яких
здійснюється НКРЕКП.
Питання, що виникають між суб’єктами договірних відносин у сфері теплопостачання
(купівля-продаж теплової енергії)
Протягом 2019 року на підставі опрацьованих звернень, отриманих від суб’єктів відносин
у сфері теплопостачання, НКРЕКП здійснювалась інформаційно-роз’яснювальна робота з
наданням у межах компетенції методологічної допомоги та рекомендацій щодо взаємодії між
суб’єктами договірних відносин у сфері теплопостачання, зокрема теплопостачальними
організаціями та юридичними особами – споживачами теплової енергії, а також питань,
пов’язаних із господарською діяльністю з постачання теплової енергії. Серед викладених у
зверненнях питань одними з найпоширеніших були ті, що стосуються порядку укладання
договорів про постачання теплової енергії та дотримання сторонами договору його умов,
зокрема в частині забезпечення комерційного обліку теплової енергії; порядку (правил) щодо
розподілу витрат між видами господарської діяльності у сфері теплопостачання; порядку
підключення до теплових мереж; правильності розрахунку обсягів фактично спожитої теплової
енергії відповідно до теплового навантаження об’єкта теплоспоживання; дотримання вимог
ліцензійних умов ліцензіатами НКРЕКП тощо.
У 2019 році за безпосередньої організації та участі НКРЕКП було проведено семінар
«Актуальні питання щодо регулювання діяльності, формування і встановлення тарифів у сфері
централізованого теплопостачання» у зв'язку з набранням чинності Законом 2189, на якому
розглядались питання щодо пошуку шляхів вирішення проблемних питань розвитку сфер
теплопостачання та комунальних послуг у контексті реалізації Закону 2189.
Водночас було взято участь у роботі інформаційного форуму «Нормативно-правові
аспекти регулювання відносин у сфері теплопостачання в умовах законодавчих змін»,
організованого Інститутом місцевого розвитку, метою якого було забезпечення актуальною
інформацією представників місцевих органів самоврядування та надавачів комунальних послуг
у сфері теплопостачання (ліцензіатів НКРЕКП) щодо ключових змін законодавства, нових підходів
та вимог Регулятора до формування та встановлення тарифів у сфері теплопостачання,
регулювання інвестиційної діяльності ліцензіатів НКРЕКП.
На звернення засобів масової інформації були надані коментарі та роз’яснення, зокрема
з питань прогнозу зміни рівнів тарифів на теплову енергію та комунальні послуги, чинників, що
обумовлюють різний рівень тарифів підприємств сфери теплопостачання тощо.
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З метою забезпечення поінформованості фізичних та юридичних осіб, суб’єктів
господарювання на сайті НКРЕКП на постійній основі діє рубрика «Питання-відповідь», у якій
надаються роз’яснення, відповіді на найбільш актуальні та поширені питання щодо діяльності та
відносин у сферах теплопостачання та комунальних послуг, що турбують споживачів, суб’єктів
господарювання та інших заінтересованих осіб.

Моніторинг якості послуг
Моніторинг якості послуг у сфері теплопостачання здійснюється за трьома напрямами:
безперервність теплопостачання, яка характеризується тривалістю і кількістю перерв у
постачанні теплової енергії, а також середньою тривалістю ліквідації наслідків аварії
понад допустимий строк;
 якість теплоносія, що характеризується кількістю випадків недотримання параметрів
тиску/температури за результатами проведених вимірів;
 комерційна якість надання послуг, яка характеризується якістю взаємовідносин між
компанією та споживачем, зокрема дотримання компаніями встановлених
законодавством строків надання послуг.
З ІІ кварталу 2019 року НКРЕКП здійснює моніторинг показників якості надання послуг у
сфері теплопостачання102, а саме комерційної якості надання послуг: кількість наданих послуг;
кількість та відсоток послуг, час виконання яких перевищив встановлені строки.
У додатку 4.3.1 наведено показники безперервності теплопостачання за 2019 рік по
кожному ліцензіату у сфері теплопостачання з транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.
У додатку 4.3.2 наведено показники комерційної якості надання послуг за 2019 рік по
кожному ліцензіату у сфері теплопостачання з транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.


102

Постанова НКРЕКП від 15.02.2019 №209 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП № 15-НКРЕКП-теплопостачання (річна) «Звіт щодо
показників безперервності теплопостачання та якості теплової енергії» та № 16-НКРЕКП-теплопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників
комерційної якості надання послуг у сфері теплопостачання» та інструкцій щодо їх заповнення» (набула чинності 21.04.2019).
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5. СФЕРА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Загальна інформація
Діяльність водопровідно-каналізаційних господарств зачіпає всі аспекти суспільного
життя. Стабільне та надійне надання послуг водопостачання й водовідведення є необхідними
для комфортного повсякдення, добробуту та безпеки навколишнього середовища. Органи
державної та місцевої влади, підприємства, громадськість – усі мають об'єднувати зусилля, щоб
водний сектор забезпечував якісне обслуговування споживачів, дбав про довкілля й сприяв
підвищенню рівня життя через доступність життєво важливих послуг. Виходячи з цього, стратегія
НКРЕКП щодо регулювання діяльності у сфері централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення базується на таких принципах: першочергове забезпечення
якості та доступності послуг у поєднанні з ефективним господарюванням; комплексне бачення
стану регульованої сфери та оцінка поточних проблем (включаючи необхідність зберігати
доступність тарифів й ефективність компаній на тлі фізичного й морального зносу
інфраструктури), прогнозування їх впливу у довгостроковій перспективі.
При здійсненні державного регулювання у сфері централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення, яке було започатковано в Україні у 2011 році, НКРЕКП
керується законами України «Про природні монополії», «Про житлово-комунальні послуги»,
«Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про питну воду, питне
водопостачання та водовідведення», «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та іншими нормативно-правовими
актами.
Поняття централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
визначено Законом України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»:
централізоване питне водопостачання – господарська діяльність із забезпечення
споживачів питною водою за допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних
водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва та
транспортування питної води;
централізоване водовідведення – господарська діяльність із відведення та очищення
стічних вод за допомогою системи централізованого водовідведення.
Схематичне зображення технологічних процесів централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення наведено в додатку 5.1.1.
Системи централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в Україні
перебувають переважно в комунальній власності, за винятком поодиноких випадків, коли форма
власності є державною, приватною або змішаною, тому управління більшістю аспектів їх
діяльності належить до повноважень органів місцевої влади, наприклад, погодження річних
планів діяльності водопровідно-каналізаційних господарств, обсягів виробництва, норм питомих
витрат паливно-енергетичних ресурсів, інвестиційних програм, нормативів (норм) питного
водопостачання, обмеження питного водопостачання до рівня екологічної броні тощо.
У 2019 році діяли Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджені
постановою НКРЕКП від 22.03.2017 № 307. Відповідно до пункту 1.4 зазначених Ліцензійних умов
НКРЕКП здійснює ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання
(виробництво та/або транспортування, та/або постачання питної води споживачам) та/або
централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічної води) у разі, якщо
системи централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення суб’єктів
господарювання розташовані в одному чи декількох населених пунктах у межах території однієї
або більше областей (включаючи місто Київ), сукупна чисельність населення яких становить
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більше ніж сто тисяч осіб та обсяги реалізації послуг яких становлять відповідно: з
централізованого водопостачання – більше ніж триста тисяч метрів кубічних на рік; з
централізованого водовідведення – більше ніж двісті тисяч метрів кубічних на рік.
Ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або
централізованого водовідведення суб’єктів господарювання, що не підпадають під критерії
регулювання НКРЕКП, здійснюють обласні та Київська міська державні адміністрації.
У 2019 році кількість ліцензіатів НКРЕКП у сфері централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення становила 55 суб’єктів 103 господарювання (динаміка кількості
суб’єктів господарювання, діяльність яких підлягала державному регулюванню впродовж 2011 –
2019 років, наведена в додатку 5.1.2).
Зміни, що відбулись у 2019 році у сегменті сфери централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення, що підлягає державному регулюванню, у цілому зберігали
свої напрями та темпи, набуті у 2017 – 2018 роках.
Станом на 31.12.2019 держава регулювала діяльність 3 % суб’єктів господарювання у
сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення України, на
діяльність яких припадало 74 % національного ринку104 послуг у цій сфері (рис. 5.1.1). Таке
співвідношення зберігається з 2018 року.

Діяльність
97%
підприємств
регулюється
органами
місцевої
влади

НКРЕКП
регулює
діяльність 3%
підприємств

Органи
місцевої
влади
регулюють
26% ринку

НКРЕКП
регулює
74% ринку
послуг ЦВВ

Рис. 5.1.1. Розподіл суб'єктів господарювання та ринку послуг України у сфері централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення за належністю до органу, що здійснює регулювання їх діяльності, станом на
кінець 2019 року

За регіонами України розподіл ринку послуг у сфері централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення, що надаються ліцензіатами НКРЕКП, у 2019 році мало
змінився та є таким: м. Київ – 20 %, області Дніпропетровська – 16 %, Донецька – 11 %,
Харківська – 10 %, Одеська – 8 %, Запорізька – 6 %, Львівська – 4 %, Полтавська – 3 %, чотири
області (Черкаська, Миколаївська, Київська, Кіровоградська,) – по 2 %, дев’ять областей
(Вінницька, Хмельницька, Чернігівська, Херсонська, Житомирська, Рівненська, Сумська,
Тернопільська, Івано-Франківська) – від 1,5 % до 1 % та чотири області (Луганська, Волинська,
Чернівецька, Закарпатська) – менше 1 % по кожній області.
Ліцензіатами НКРЕКП надано послуг водоспоживання на загальну суму 15,6 млрд грн
(без урахування ПДВ). Приріст до 2018 року склав 2,4 млрд грн або 19 %. За даними Держстату
України у 2019 році обсяг реалізованих послуг водоспоживання становив у цілому по Україні
21,1 млрд грн.
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У тому числі 4 ліцензіати, що розташовані на непідконтрольній Україні території. Надалі в розділі 5 наводиться інформація щодо діяльності
51 ліцензіата НКРЕКП у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення без урахування даних 4 ліцензіатів, що
розташовані на непідконтрольній Україні території.
104 Джерело даних ― вебсайт Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua/operativ: «Обсяг реалізованої промислової продукції за видами
діяльності»; дані за формою звітності № 5-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна) «Звітні та розрахункові дані про розрахунки за
послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», затвердженою постановою НКРЕКП від 31.05.2017 № 717 «Про
затвердження Правил організації звітності, що подається суб’єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
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Основні зміни за 2019 рік. Ключові заходи, вжиті у сфері централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення
Для досягнення поставлених цілей НКРЕКП використовує всі існуючі інструменти
регулювання і розробляє нові, включаючи вдосконалення механізму тарифоутворення, сприяння
створенню більш довірчих відносин між водоканалами і споживачами та громадськістю,
нарощування інформаційної бази, розвиває й удосконалює вже напрацьовані інструменти
державного регулювання виходячи з перспектив розвитку регульованої сфери.
Вирішення загальних проблем здійснюється через співпрацю з представниками галузі,
заінтересованими сторонами, а також державними органами, що регулюють функціонування
водного господарства, для забезпечення послідовної державної політики в цій сфері.
Реалізація визначених цілей дозволить усім споживачам, а також суспільство в цілому
отримувати вигоду від поступового поліпшення продуктивності водоканалів, стабільного й
надійного водопостачання та водовідведення, що відповідає стратегічним пріоритетам і цілям
Уряду України.
Прозорість прийняття регуляторних рішень
НКРЕКП, виконуючи завдання щодо здійснення державного регулювання діяльності
суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання у сфері централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення шляхом збалансування їх інтересів з
інтересами суспільства та споживачів, дотримується базового принципу ефективної регуляторної
практики – забезпечення прозорості прийняття рішень, що робить їх авторитетними, такими, що
заслуговують довіри та не викликають сумнівів щодо їх справедливості, а отже, мінімізують
негативну реакцію споживачів стосовно суспільно важливих рішень (наприклад, про
затвердження порядків формування тарифів, встановлення тарифів тощо).
Для забезпечення прозорості процесу підготовки та прийняття рішень НКРЕКП щодо
затвердження нормативно-правових актів, встановлення тарифів тощо вживались такі заходи:
 розміщення на офіційному вебсайті НКРЕКП (Проєкти/Проєкти регуляторних актів/
Проєкти за 2019 рік) проєктів постанов щодо внесення та затвердження змін до порядків
формування тарифів, аналізів регуляторного впливу та повідомлень про оприлюднення
проєктів регуляторних актів із зазначенням адрес для надання зауважень та пропозицій,
які фізичні та юридичні особи, їх об’єднання могли направити в письмовому та/або
електронному вигляді;
 проведення відкритих обговорень проєктів рішень, отриманих до них зауважень та
пропозицій, консультацій з громадськістю, для участі в яких запрошуються всі
заінтересовані сторони;
 доведення до відома громадськості шляхом оприлюднення на вебсайті НКРЕКП
результатів відкритих обговорень проєктів постанов, оформлених протоколами та
таблицями узгоджених пропозицій;
 прийняття рішень про затвердження постанов на відкритих засіданнях НКРЕКП.
У такий спосіб було забезпечено й реалізацію принципу врахування громадської думки
при прийнятті регуляторних рішень щодо формування та встановлення тарифів – відкритості дій
НКРЕКП для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань на всіх етапах регуляторної діяльності,
обов'язкового розгляду ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом
порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковості і своєчасності
доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань,
інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.
Підходи до тарифоутворення
Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
(затверджений постановою НКРЕКП від 10.03.2016 № 302) впродовж 2019 року зазнав змін,
спрямованих на вдосконалення механізму тарифоутворення, найпотужнішого важеля
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державного регулювання. Було прийнято постанову НКРЕКП від 14.03.2019 № 339 «Про внесення
змін до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення».
Удосконалені підходи до тарифоутворення здобули підтримку суб’єктів господарювання на їх
відкритих обговореннях та були застосовані при встановленні тарифів на 2020 рік.
Зміни торкнулись таких важливих аспектів формування тарифів:
 запроваджено механізми актуалізації витрат та компенсації курсової різниці по
запозиченнях у міжнародних фінансових організаціях (на додаток до компенсацій витрат
на оплату праці, придбання електричної та теплової енергії, газу, що використовуються
для технологічних та господарських потреб, сплату податків і зборів, витрат на придбання
води в інших підприємств та/або очищення власних стічних вод потужностями інших
підприємств);
 змінено механізм компенсації витрат (розрахунковий розмір компенсації витрат
зменшується на суму коштів, які були отримані ліцензіатом з місцевого та/або державного
бюджетів і спрямовані на покриття витрат звітного періоду);
 удосконалено механізм індексації витрат (прогнозні ціни для розрахунку планованих
витрат на оплату матеріальних ресурсів та послуг з підкачки води сторонніми
організаціями будуть визначатись з урахуванням індексу цін виробників продукції й
послуг за базовий період та прогнозного рівня індексу цін на планований період);
 конкретизовано умови для застосування механізму коригування (обмежено підстави для
перегляду встановленого розміру витрат їх виключним переліком: зміни ставок податків,
рівня мінімальної заробітної плати, тарифу на покупну воду або очищення стоків, ціни на
пально-мастильні матеріали);
 передбачена можливість відшкодування витрат за енергосервісними угодами;
 ураховано вимоги Закону України «Про ринок електроенергії»;
 запроваджено механізм зниження тарифів за невиконання заходів інвестиційної
програми.
Зазначені зміни спрямовані на досягнення таких результатів цінового регулювання сфери
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення:
 забезпечення умов для досягнення самоокупності діяльності ліцензіатів та запобігання
виникненню різниці між фактичною собівартістю послуг та планованою, такою, що
передбачена в тарифах. Такий підхід до формування тарифів передбачає, що у разі
виникнення впродовж звітного періоду різниці між фактичними і запланованими на цей
період витратами вона компенсується шляхом включення відповідної суми до витрат
наступного планованого періоду за умови, що різниця виникла внаслідок дії об’єктивних
зовнішніх чинників і не є результатом недбалого господарювання керівництва ліцензіата.
Компенсація застосовується лише до окремо визначених статей витрат;
 забезпечення умов для стабілізації фінансово-економічного стану ліцензіатів НКРЕКП:
урахування при встановленні тарифів необхідних обсягів обігових коштів для запобігання
виникненню нової та скорочення накопиченої кредиторської заборгованості,
забезпечення спроможності до вчасних розрахунків з енергопостачальниками тощо. Для
цього передбачено застосування механізму індексації витрат планованого періоду
діяльності та принцип обов’язковості щорічного перегляду тарифів;
 умотивованість ліцензіатів до своєчасного відновлення основних фондів та цільового
використання коштів у відповідності до схвалених НКРЕКП інвестиційних програм .
Раціональне використання ресурсів
Для виробництва питної води ліцензіатами НКРЕКП її забір здійснюється переважно з
поверхневих джерел, які забезпечують 85 % обсягів І підйому води.
З метою стимулювання підприємств водопостачання до забезпечення раціонального
використання енергетичних та водних ресурсів, зменшення втрат питної води під час її
виробництва, транспортування та розподілення у 2019 році НКРЕКП були встановлені
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10 індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (ІТНВПВ). У процесі
встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення
ІТНВПВ застосовуються в розрахунках планованої собівартості як підґрунтя для визначення річних
обсягів водопостачання й відповідних потреб в енергоресурсах.
Значення поточних галузевих технологічних нормативів використання питної води
(ТНВПВ) втрат води становить 28– 30 % піднятої води. Значення перспективних галузевих ТНВПВ
втрат води, яке повинне бути досягнуте у 2030 році, становить 15 % піднятої води.
У 2019 році відбулось зменшення витрат води на технологічні потреби на 10,4 млн м3
загалом по всіх ліцензіатах. Втрати питної води зменшились в абсолютному вимірі на 46,9 млн
м3, а по відношенню до піднятої води – з 33 % до 31 % (середньозважене по всіх ліцензіатах).
Найбільшого скорочення втрат питної води досягли такі ліцензіати: КП «Харківводоканал» – на
19,5 млн м3 або з 44 % (2018 рік) до 38 % (2019 рік); КП «Кривбасводоканал» – на 13,3 млн м3 або
з 32 % (2018 рік) до 24 % (2019 рік). Рівень втрат ліцензіатами питної води з мереж
водопостачання у процентах від піднятої води за 2019 рік наведено в додатку 5.2.1.
Дані для встановлення тарифів
Для інформаційного забезпечення регуляторної діяльності НКРЕКП затверджено форми та
правила організації звітності ліцензіатів у сфері централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення, які слугують джерелом даних та основою для прийняття
обґрунтованих рішень щодо формування та встановлення тарифів (постанова НКРЕКП від
31.05.2017 № 717).
Також дані звітності використовуються НКРЕКП для забезпечення прозорості роботи
регульованих секторів у рамках виконання Закону України «Про особливості доступу до
інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання,
централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та
водовідведення», відповідно до якого НКРЕКП розміщує на власному офіційному вебсайті дані
щодо цін/тарифів, їх складових для всіх категорій споживачів, зміни цін/тарифів; прогнозу зміни
цін/тарифів та обґрунтування необхідності таких змін; динаміки зміни історичної вартості
складових цін/тарифів за останні п’ять років; якісних характеристик послуг тощо.

Державне регулювання у сфері централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення
Згідно із законами України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»,
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» НКРЕКП відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, встановлює
тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, схвалює
інвестиційні програми для суб'єктів природних монополій, ліцензування діяльності яких
здійснюється НКРЕКП. При цьому НКРЕКП, реалізуючи свої повноваження, дотримується
принципів законності, гласності, доступності, прозорості та відкритості.
Розгляд заяв суб’єктів господарювання та їх розрахункових матеріалів для встановлення
тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення проводиться
НКРЕКП у порядку та строки, визначені Процедурою встановлення тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення, затвердженою постановою НКРЕКП від 24.03.2016 № 364.
За результатами опрацювання НКРЕКП наданих підприємствами заяв та розрахункових
матеріалів питання щодо схвалення проєкту постанови про встановлення відповідних тарифів
або схвалення інвестиційних програм виноситься на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі
відкритого слухання. При цьому згідно з частиною четвертою статті 14 Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг» (далі – Закон «Про НКРЕКП») перелік питань, що виносяться на розгляд НКРЕКП,
оприлюднюється на офіційному вебсайті не пізніше як за три робочі дні до дня проведення
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засідання НКРЕКП. Разом з переліком питань, що виносяться на розгляд Регулятора,
оприлюднюються й проєкти відповідних рішень та обґрунтування до них, зауваження та
пропозиції, а також умотивована позиція НКРЕКП щодо одержаних зауважень. Відповідно до
частини другої статті 14 Закону «Про НКРЕКП» засідання НКРЕКП проводяться у формі відкритих
слухань. Згідно з частиною третьою статті 14 Закону «Про НКРЕКП» у відкритих слуханнях мають
право брати участь представники суб’єктів господарювання, органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, організацій, що представляють інтереси споживачів, громадських
організацій, засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Так, НКРЕКП залучає,
зокрема, органи місцевого самоврядування як представників захисту інтересів територіальних
громад до процесу прийняття рішень на засіданнях НКРЕКП, що проводяться у формі відкритих
слухань.
Згідно з частиною сьомою статті 14 Закону «Про НКРЕКП» рішення Регулятора, що мають
ознаки регуляторних актів, а також рішення з питань встановлення тарифів на товари (послуги)
суб’єктів природних монополій, цін (тарифів) для населення (якщо відповідні повноваження
щодо встановлення цін (тарифів) надані спеціальними законами), схвалення інвестиційних
програм набирають чинності з дня, наступного за днем їх оприлюднення на офіційному вебсайті
НКРЕКП, якщо більш пізній строк набрання ними чинності не встановлено самим рішенням, але
не раніше дня оприлюднення рішення. НКРЕКП оприлюднює свої рішення не пізніше п’яти
робочих днів з дня їх прийняття.
Відповідно до частини третьої статті 5 Закону «Про НКРЕКП» рішення Регулятора можуть
бути оскаржені в судовому порядку. Оскарження рішень Регулятора не зупиняє їх виконання.
Постанови НКРЕКП про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та
централізоване водовідведення, а також структури тарифів, що додаються по кожному ліцензіату
НКРЕКП, якому такі тарифи встановлено, про схвалення інвестиційних програм розміщуються на
офіційному вебсайті НКРЕКП.
Окремо слід зазначити про роль органів місцевої влади у процесі регулювання діяльності
суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення. Зокрема чинним законодавством передбачено, що до їх повноважень
належать:
 затвердження норм споживання та якості житлово-комунальних послуг, контроль за їх
дотриманням;
 забезпечення населення житлово-комунальними послугами в необхідних обсягах та
належної якості;
 затвердження загальновиробничих норм витрат палива, теплової та електричної енергії
на одиницю продукції;
 погодження інвестиційних програм суб’єктів господарської діяльності у сфері
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;
 розгляд та узгодження планів діяльності підприємств, установ та організацій, що не
належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, але діяльність
яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки,
підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів;
 установлення місцевих податків і зборів, затвердження ставок земельного податку
відповідно до Податкового кодексу України;
 прийняття рішень відповідно до чинного законодавства про надання пільг по місцевих
податках і зборах, а також земельному податку;
 установлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної
власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає
зарахуванню до місцевого бюджету;
 укладення трудових угод з керівниками суб’єктів господарювання, що перебувають у
комунальній власності, визначення цільових критеріїв їх діяльності.
185

5.3.1. Цінове регулювання у сфері централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення
При встановленні тарифів НКРЕКП керується принципом збалансування інтересів
споживачів, суб'єктів господарювання та держави: обмежує плановані витрати ліцензіатів
економічно обґрунтованим рівнем, що має забезпечувати самоокупність їх діяльності за умови
ефективного господарського управління й заощадливого використання ресурсів, та водночас
передбачає необхідні інвестиції для безпечного й сталого функціонування водопровідноканалізаційних систем.
Упродовж 2019 року згідно із заявами, що надійшли від 46 ліцензіатів105 НКРЕКП,
встановлено 274 тарифи, у т. ч.: 118 тарифів на централізоване водопостачання, 110 тарифів на
централізоване водовідведення, 46 тарифів на централізоване постачання холодної води та
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).
Середньозважена собівартість послуг у сфері централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення106 упродовж 2019 року зросла на 20 % та 11 % відповідно. У
структурі собівартості (додаток 5.3.1) головними статтями є витрати на оплату праці (із
соціальними виплатами) та на електричну енергію. Їх частки становлять: у водопостачанні – 38 %
та 28 %, у водовідведенні – 51 % і 25 % відповідно. Менш вагомими складовими собівартості є
амортизація, витрати на ремонти, реагенти та пально-мастильні матеріали, а також витрати на
сплату податків і зборів, зокрема збору за спеціальне використання води (рентна плата), плати
за користування надрами для видобування прісних підземних вод.
У ході розрахунків собівартості послуг для встановлення тарифів на централізоване
водопостачання та централізоване водовідведення здійснюється планування витрат із
застосуванням нормативного методу на підставі державних і галузевих нормативів використання
матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм з оплати праці, нормативів витрат з
управління та обслуговування виробництва з урахуванням фактичних показників попередніх
періодів та прогнозу індексів зміни цін виробників промислової продукції на планований період.
Витрати, об’єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням економічно
обґрунтованих витрат за попередні періоди на підставі кошторисів.
Рівень
середньозваженого тарифу (рис.
+14
+22
5.3.1)
на
централізоване
+19 %
15,60
+18
+9
%
+27
13,64
водоспоживання
(сукупно
11,14
8,53
водопостачання
та
7,07
6,04 7,14
5,10 6,50
водовідведення) у 2019 році
підвищився на 1,96 грн/м3 або на
14 % порівняно з 2018 роком та
2017 2018 2019
2017 2018 2019
2017 2018 2019
становив 15,60 грн/м3 (без ПДВ).
централізоване
централізоване
централізоване
Темп зростання був нижчим ніж у
водопостачання
водовідведення
водоспоживання
попередньому році: суттєво
Рис. 5.3.1. Динаміка середньозваженого тарифу на централізоване
зросли лише витрати на оплату
водопостачання та централізоване водовідведення (без ПДВ), 2017 –
праці – на 1,18 грн/м3.
2019 роки, грн/м3
У тих випадках, коли
впродовж дії встановленого тарифу у ліцензіатів НКРЕКП виникає різниця між фактичними
витратами зі сплати податків і зборів, витратами на придбання електричної енергії, використаної
на технологічні та господарські потреби, і запланованими на цей період витратами з причин, що
не залежать від ефективності господарювання, а викликані змінами в чинному законодавстві
щодо ставок податків, зростанням ринкової вартості ресурсів тощо, рішенням НКРЕКП
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Кількість ліцензіатів НКРЕКП у сфері централізованого водопостачання та водовідведення станом на 31.12.2019 становила 56 одиниць.
Тут і далі в розділі дані наведено за 51 ліцензіатом НКРЕКП (за виключенням даних щодо 5 ліцензіатів, які розташовані на території, не
підконтрольній Україні).
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ураховуються кошти для компенсації такої різниці при встановленні тарифів на централізоване
водопостачання та централізоване водовідведення на наступний планований період.
До тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення
включається також планований прибуток, який визначається як сума коштів, що додається до
суми повної планованої собівартості і спрямовується на здійснення заходів інвестиційної
програми, погашення основної суми запозичень (кредитів, позик). Питома вага прибутку у
2019 році не змінилась та становила у структурі середньозваженого тарифу на централізоване
водопостачання та централізоване водовідведення 2 % та 3 % відповідно. Величини тарифів та їх
приріст або скорочення у 2019 році порівняно з 2018 роком у розрізі окремих ліцензіатів НКРЕКП
у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення наведено в
додатку 5.3.2.
Обсяги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 107 у
2019 році незначно зменшились порівняно з попереднім роком (рис. 5.3.2). Зменшення обсягів
водопостачання відбулось по 36 підприємствах загалом на 13,4 млн м 3 (-1 %); водовідведення –
по 38 підприємствах загалом на 20,2 млн м3 (-2 %). Тенденція скорочення обсягів водопостачання
триває два роки поспіль для 16 водоканалів, водовідведення – для 20 водоканалів.
У 2019 році розподіл за
0,2 %
-1,1 %
категоріями споживачів обсягів
1 266,28 1 268,93 1 255,53
-2,3 %
-0,6 %
централізованого
водопостачання
був
таким:
898,19
893,02
872,98
населення – 48 %, бюджетні
установи
–
4 %,
суб’єкти
господарювання
у
сфері
централізованого
водопостачання
–
23 %,
2017
2018
2019
2017
2018
2019
обсяг централізованого водопостачання обсяг централізованого водовідведення
підприємства теплопостачання –
11 %, інші споживачі – 14 %;
Рис. 5.3.2. Обсяги централізованого водопостачання та
обсягів
централізованого
централізованого водовідведення, 2017 – 2019 роки, млн м3
водовідведення: населення –
65 %, бюджетні установи – 7 %, суб’єкти господарювання у сфері централізованого
водовідведення – 6 %, підприємства теплопостачання – 1 %, інші споживачі – 21 %.
Рівень розрахунків споживачів за послуги з централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення у 2019 році підвищився й становив: з водопостачання – 93 %,
з водовідведення – 95 %, а загалом – 94 % (у 2018 році – 88 %, 94 % та 90 % відповідно). На
початок 2019 року заборгованість споживачів сукупно перед усіма ліцензіатами становила
5,6 млрд грн, у т. ч. 3,4 млрд грн, тобто більше 60 %, заборгувало населення.
Упродовж 2019 року споживачі отримали послуги з водоспоживання на загальну суму
18,8 млрд грн (з урахуванням ПДВ), а оплатили тільки 94 % їх вартості. Унаслідок цього
водопровідно-каналізаційні господарства не отримали 1,2 млрд грн, що негативно позначилось
на їх фінансовому стані в цілому. Нестача обігових коштів з року в рік погіршує спроможність
розраховуватись за спожиті енергетичні та інші ресурси, ускладнює своєчасне оновлення
інфраструктури тощо. До того ж частина накопиченої за попередні роки заборгованості
споживачів була визнана безнадійною та списана. Ця сума склала 0,2 млрд грн, що удвічі менше
ніж було списано в попередньому році, проте ці кошти вже не повернуться до фінансових активів
підприємств і тому беззбитковість їх діяльності є під загрозою в умовах довготривалої тенденції
накопичення споживачами боргів.
Станом на 31.12.2019 заборгованість споживачів за послуги з водоспоживання виросла до
6,5 млрд грн (у т. ч. 4,0 млрд грн заборгувало населення) й збільшилась на 16 % порівняно з
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Джерело даних: звіти ліцензіатів НКРЕКП за формою № 5-НКРЕКП. Показники за 2016 – 2017 роки враховують дані тільки тих суб’єктів
господарювання, що є ліцензіатами НКРЕКП станом на 31.12.2018.
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початком 2019 року. Найбільші суми боргів накопичені споживачами перед трьома ліцензіатами:
КП «Харківводоканал» – 1,4 млрд грн, ПрАТ «АК «Київводоканал» – 1,1 млрд грн, КП «Компанія
«Вода Донбасу» – 0,9 млрд грн. Ще перед шістьма підприємствами борги становлять від 100,0 до
400,0 млн грн.

Тарифи на централізоване водопостачання
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компенсація витрат на електроенергію, податки, збори за попередній період
собівартість 1 куб. м водопостачання
зняття за рішеннями НКРЕКП

Рис. 5.3.3. Динаміка середньозваженого тарифу на централізоване
водопостачання (без ПДВ), 2017 – 2019 роки, грн/м3

Середньозважений тариф на
централізоване водопостачання у
2019 році становив 8,53 грн/м3 (без
ПДВ), що на 1,39 грн/м3 або на 19 %
вище рівня 2018 року (рис. 5.3.3).
Прибуток
у
складі
середньозваженого
тарифу
2019 року становив 0,16 грн/м3 або
2 %.
Сума компенсації витрат на
електроенергію та сплату податків і
зборів, що не були відшкодовані
тарифами
минулого
періоду
(2018 року), становила 0,03 грн/м3.
Деталізована
структура
середньозваженої собівартості 1 м3
централізованого водопостачання
наведена в додатку 5.3.3.
У 2019 році підвищилась
вартість трудових ресурсів на фоні
скорочення обсягів водопостачання.
Ці та інші зміни позначились
зростанням складових структури
середньозваженого
тарифу
на
централізоване водопостачання:
 оплата праці (з відрахуваннями)
зросла на 0,72 грн/м3 або на
28 %;
 електроенергія – на 0,19 грн/м3
або на 9 %,
 витрати на реагенти – на
0,18 грн/м3 або на 47 %,
 витрати на ремонти – на
0,10 грн/м3 або на 35 %.
Зміна
інших
складових
тарифу наведена на рис. 5.3.4.

Рис. 5.3.4. Порівняння складових середньозваженого тарифу на
централізоване водопостачання (без ПДВ),
2018 – 2019 роки, грн/м3
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Тарифи на централізоване водовідведення
Середньозважений тариф на
централізоване водовідведення у
2019 році становив 7,07 грн/м3 (без
ПДВ), що на 0,57 грн/м3 або на 9 %
вище рівня 2018 року (рис. 5.3.5).
Прибуток у складі тарифу
становив 0,23 грн/м3 або 3 %.
Сума компенсації окремих
витрат, що не були відшкодовані
тарифами, які діяли впродовж
2018 року, становила 0,02 грн/м3.
Деталізована
структура
3
Рис. 5.3.5. Динаміка середньозваженого тарифу на централізоване середньозваженої собівартості 1 м
3
водовідведення (без ПДВ), 2017 – 2019 роки, грн/м
централізованого водовідведення
наведена в додатку 5.3.4.
У 2019 році порівняно з 2018
роком за рахунок підвищення
вартості матеріальних та трудових
ресурсів
у
структурі
середньозваженого
тарифу
на
централізоване
водовідведення
найбільше зросли такі статті витрат:
 на
оплату
праці
(з
відрахуваннями) – на 0,46 грн/м3
або на 15 %;
 на
електроенергію
–
на
3
0,07 грн/м або на 4 %;
 на ремонти – на 0,08 грн/м3 або
на 22 %.
Зміна інших складових тарифу
наведена на рис. 5.3.6.

Рис. 5.3.6. Порівняння складових середньозваженого тарифу на
централізоване водовідведення (без ПДВ),
2018 – 2019 роки, грн/м3
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5.3.2. Інвестиційна діяльність
Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів
господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
відіграє важливу роль у забезпеченні прозорості рішень НКРЕКП щодо формування та
встановлення тарифів, а саме в частині амортизаційних відрахувань та планованого прибутку.
Відповідно до чинного законодавства, зокрема порядків формування тарифів, до складу
тарифів може включатися прибуток, використання якого чітко регламентоване, – це мають бути
інвестиції в основні фонди. Планування необхідного розміру прибутку здійснюється відповідно
до інвестиційної програми ліцензіата, затвердженої згідно з його установчими документами і
погодженої уповноваженим органом в установленому порядку.
Таким чином, розмір тарифу залежить не тільки від суми витрат операційної діяльності,
але й від прибутку, сума та цільове використання якого обґрунтовуються інвестиційною
програмою. Саме тому важливою є наявність нормативно-правових актів, відповідно до яких
формується інвестиційна програма ліцензіата (як підстава для включення в тарифи прибутку) та
які забезпечують прозорість на всіх етапах її підготовки – формування, затвердження,
інформування заінтересованих сторін – та під час здійснення контролю за виконанням.
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про державне регулювання у сфері
комунальних послуг» та «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» постановою
НКРЕКП від 14.09.2017 № 1131 затверджено Порядок розроблення, погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та
водовідведення (далі – Порядок з інвестпрограм). Цей документ установлює механізм
розроблення, затвердження, погодження, схвалення та виконання інвестиційних програм
суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення з метою визначення обґрунтованості запланованих ними капіталовкладень
та/або витрат у структурі інвестиційної складової тарифів на централізоване водопостачання та
централізоване водовідведення за регульованим тарифом на принципах економічної
доцільності, а також цільового використання коштів цими суб’єктами.
Дія Порядку з інвестпрограм поширюється на всіх суб’єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення незалежно від органу
ліцензування, тобто вимоги є однаковими для ліцензіатів НКРЕКП та ліцензіатів ОДА і КМДА.
Затверджена керівником суб’єкта господарювання інвестиційна програма подається ліцензіатом
на розгляд до уповноваженого органу (НКРЕКП або органу місцевої влади (далі – ОМВ)) для її
схвалення.
Інвестиційні програми стосовно об’єктів централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення, що перебувають у комунальній власності, після затвердження
ліцензіатами погоджуються ОМВ, повноваження якого поширюються на територію, на якій
провадить свою діяльність ліцензіат. Якщо ОМВ не є уповноваженим органом регулювання, то
погоджена ним інвестиційна програма щодо об’єктів централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення, що перебувають у комунальній власності, подається
ліцензіатом на розгляд до уповноваженого органу державного регулювання – НКРЕКП, який
схвалює інвестиційну програму. Заява щодо схвалення (погодження) інвестиційної програми, а
також документи, передбачені Порядком з інвестпрограм, подаються ліцензіатом до
уповноваженого органу щороку, не пізніше ніж за три місяці до дати початку планованого
періоду.
Обсяги інвестицій визначаються виходячи з технічного стану основних фондів, принципів
економічної ефективності та доцільності запровадження відповідних заходів, а також з
урахуванням їх впливу на рівень тарифів.
Таким чином, ліцензіати повинні формувати та подавати до уповноваженого органу
інвестиційну програму щорічно. У випадку якщо ліцензіат не планує включення прибутку в тариф,
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він має подати на розгляд для схвалення інвестиційну програму, розроблену у відповідності до
наявних джерел фінансування, зокрема амортизації, що є обов’язковою статтею у структурі
тарифів.
Здійснення інвестиційної діяльності, запровадження інновацій є украй важливим для
вирішення завдань щодо стабільності функціонування та росту економічної ефективності, що
стоять перед підприємствами водного сектору. Слід зазначити, що окремі ліцензіати
демонструють реальні позитивні результати в цьому напрямі, але, як і раніше, залишається безліч
невикористаних можливостей для скорочення втрат води й викликаних цим витрат енергетичних
та інших ресурсів.
Упродовж 2019 року до НКРЕКП було подано на розгляд та схвалення 49 інвестиційних
програм ліцензіатів у сфері централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення, що дорівнює 96 % від 51 ліцензіата. Рішеннями НКРЕКП було схвалено та
опубліковано 44 інвестиційні програми на 2019 рік на загальну суму 1 316,81 млн грн, що на 20 %
більше ніж плановані обсяги інвестування в попередньому році. Ці інвестиційні програми
визнано достатньо обґрунтованими та такими, що спрямовані на підвищення ефективності
виробництва та охорону довкілля.
Структура планованих обсягів фінансування заходів інвестиційних програм на 2019 рік за
джерелами фінансування наведена в таблиці 5.3.1.
Таблиця 5.3.1. Планові обсяги та джерела інвестицій ліцензіатів НКРЕКП у сфері централізованого водопостачання
та централізованого водовідведення на 2019 рік

Джерела інвестицій

Амортизація
Виробничі інвестиції з прибутку
Невикористані кошти попередніх періодів
Інші залучені кошти
Усього за 44 інвестиційними програмами

Обсяг інвестицій,
млн грн
758,30
378,75
131,90
47,86
1 316,81

Структура
інвестицій за їх
джерелами, %
57,6
28,8
10,0
3,6
100,0

Основним джерелом інвестицій у 2019 році, як і впродовж попередніх років, була
амортизація в обсягах, що передбачені структурами тарифів (58 % від загального обсягу
інвестування). Також залучались кошти за рахунок прибутку, передбаченого у структурі тарифів
ліцензіатів. Обсяг виробничих інвестицій з прибутку визначається в розмірах, що є необхідними
для поступового відновлення мереж (покращення функціонування підприємств водопровідноканалізаційного господарства), та з урахуванням потреб щодо виконання фінансових зобов’язань
ліцензіатів перед міжнародними фінансовими організаціями.
Зі свого боку НКРЕКП бере участь у залученні зовнішніх інвестицій за проєктом МБРР у
рамках Другого проєкту розвитку міської інфраструктури. Так, у 2019 році вісім ліцензіатів НКРЕКП
у рамках цього проєкту освоїли коштів на суму майже 52 млн дол. США. Загальна сума
субкредитних договорів ліцензіатів НКРЕКП за проєктом становить 271,9 млн дол. США.
Головні цілі, на досягнення яких було спрямоване інвестування у 2019 році: зниження
питомих витрат та втрат енергетичних та інших ресурсів; підвищення екологічної безпеки;
підвищення якості послуг (рис. 5.3.7).
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зниження питомих витрат та втрат ресурсів

77,46
5,9%

підвищення екологічної безпеки

296,05
22,5%

технологічний облік

388,26
29,5%

підвищення якості послуг з централізованого водопостачання
247,81
18,8%
193,65

8,10
0,6%

87,31
6,6%

14,7%

18,17
1,4%

модернізація та закупівля транспортних засобів
зменшення витрат води на технологічні потреби
погашення основної суми кредитів МФО
інші

Рис. 5.3.7. Планований обсяг фінансування інвестиційних програм у 2019 році в розрізі пріоритетних заходів,
млн грн, %

З виробничих об’єктів водопровідно-каналізаційних господарств найбільше потребують
відновлення мережі водопостачання та водовідведення, від стану яких суттєво залежить якість
надання послуг та стан довкілля. Проте вартість відновлення мереж є настільки високою, що
лише за рахунок амортизації здійснити його неможливо – тривалість відновлення перевищила б
сотні років. Наприклад, загальна довжина мереж водопостачання ліцензіатів НКРЕКП становить
54,9 тис. км, з них ветхими та аварійними є 45 %. Кошти підприємств, що можуть бути використані
для цілей відновлення (річний обсяг амортизації), становлять близько 410 млн грн, а вартість
відновлення є більшою у 549 разів (таблиця 5.3.2).
Таблиця 5.3.2. Стан водопровідних та каналізаційних мереж

Найменування показника
Довжина мереж, сукупно по ліцензіатах
НКРЕКП
у т. ч. довжина ветхих та аварійних мереж
Частка ветхих та аварійних мереж
Розрахункова вартість відновлення
Сума амортизації на 1 рік (відповідно до
структури тарифів)
Розрахункова тривалість повного
відновлення мереж за рахунок амортизації

Одиниця
виміру
км
км
%
тис. грн
тис. грн
років

Водопостачання

Водовідведення

54 894

23 864

24 780
45
225 051 544
410 287

10 998
46
94 562 743
442 116

549

214

За таких умов вбачається за необхідне пошук нових механізмів додаткового
стимулювання ліцензіатів до здійснення заходів з підвищення ефективності виробничої
діяльності, упровадження новітніх технологій та забезпечення відновлення основних фондів.
Крім того, існує конфлікт інтересів нинішніх та майбутніх споживачів − перші з них зацікавлені в
отриманні недорогих послуг сьогодні і воліють не перейматись питаннями забезпечення
можливості отримання таких послуг майбутніми поколіннями, які в той же час не можуть
відстоювати свої права сьогодні та зацікавлені в тому, щоб унаслідувати інфраструктуру на
прийнятному функціональному рівні. НКРЕКП має подбати про інтереси обох цих категорій
споживачів.
Засобом покращення існуючого становища НКРЕКП вбачає запровадження системи
тарифоутворення у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
на принципах стимулюючого регулювання.
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Захист прав споживачів у сфері централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення
На виконання законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про державне регулювання у сфері
комунальних послуг», «Про природні монополії» НКРЕКП здійснює забезпечення захисту прав
споживачів послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
щодо отримання цих послуг належної якості, у достатній кількості та за обґрунтованими
тарифами в такий спосіб:
 урахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики в цій
сфері шляхом створення та систематичної співпраці з Громадською радою, що діє при
НКРЕКП;
 забезпечення відкритої та прозорої процедури державного регулювання з попереднім
оприлюдненням відповідної інформації на офіційному вебсайті НКРЕКП та з урахуванням
пропозицій та зауважень, що надійшли від громадськості, щодо проєктів рішень НКРЕКП;
 залучення керівників органів місцевого самоврядування як представників захисту
інтересів територіальних громад до процесу прийняття рішень на засіданнях НКРЕКП, що
проводяться у формі відкритих слухань;
 виключення необґрунтованих планованих витрат виробників/виконавців послуг та
встановлення економічно обґрунтованих тарифів на централізоване водопостачання та
централізоване водовідведення для забезпечення надання послуг належної якості у
визначених обсягах і режимах;
 ведення водоканалами обліку звернень споживачів та відповідного звітування ліцензіатів
перед НКРЕКП (з 2017 року) щодо якості питної води, надійності та комерційної якості
надання послуг з водопостачання та водовідведення;
 персональне письмове інформування ліцензіатом НКРЕКП своїх абонентів про річний
обсяг спожитих ними послуг у м3 та грошовому вимірі, про середній рівень споживання,
що склався в конкретному населеному пункті, про складові діючих тарифів тощо
(надсилання повідомлень запроваджено з 2017 року);
 надання письмових роз’яснень та усних консультацій (працює пряма телефонна лінія) у
відповідь на звернення громадян з питань надання послуг з централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення.
Упродовж 2019 року до НКРЕКП надійшло 497 звернень громадян (споживачів) щодо
питань, пов’язаних із централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням,
які були розглянуті фахівцями НКРЕКП у встановленому законодавством порядку, а за
результатами їх розгляду кожному автору звернення була надана відповідь у межах компетенції
НКРЕКП.
Основними питаннями, порушеними у зверненнях до НКРЕКП, у 2019 році були:
роз’яснення механізмів тарифоутворення та правомірність застосування тарифів суб’єктами
господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;
правомірність нарахувань плати за послуги відповідно до нормативів (норм) споживання у разі
відсутності індивідуальних засобів обліку холодної води; порядок здійснення повірки
індивідуальних засобів обліку води та оплати витрат на її проведення; порядок укладання
договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення; якість послуг (якість питної води, неотримання послуг або отримання послуг
неналежної якості); порядок оплати за спожиті послуги, правомірність стягнення банком комісії
при оплаті рахунків за послуги з централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення; правомірність відключення від систем централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення.
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Споживачі всіх категорій прагнуть отримувати від підприємств водного сектора надійні,
стабільні, безпечні та якісні послуги з водопостачання та водовідведення, заінтересовані в
адекватному співвідношенні ціни і якості зі збереженням доступності води навіть для людей з
низькими доходами, у мінімізації шкідливого впливу на довкілля, високому рівні обслуговування
вже сьогодні і в довгостроковій перспективі.
Найбільш вагому частку роботи НКРЕКП у 2019 році у сфері захисту прав споживачів послуг
з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становила підготовка
роз'яснень нормативно-правових актів НКРЕКП та доведення до відома споживачів положень
законодавства України, що регулює їх взаємовідносини з ліцензіатами НКРЕКП.
У забезпеченні належного захисту прав споживачів послуг з централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення НКРЕКП керується законами України «Про
звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та Правилами
розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у
сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів, затвердженими постановою
НКРЕКП від 02.07.2019 № 1333 тощо. На виконання вимог чинного законодавства здійснювався
детальний розгляд наведеної у зверненнях інформації, у разі необхідності проводились
перевірки фактів порушень прав споживачів на підставі інформації, наданої ліцензіатами
НКРЕКП. За результатами перевірок оцінювалась конфліктна ситуація, яка мала місце у
взаємовідносинах суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення, діяльність яких регулюється НКРЕКП, зі споживачами
відповідних послуг. Розглядалися та здійснювалися заходи щодо можливих шляхів вирішення
спірних питань між ними.
Отже, НКРЕКП забезпечує прозорість прийняття своїх рішень та зобов'язує ліцензіатів
постійно й регулярно надавати споживачам необхідну інформацію щодо послуг з
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у ЗМІ, на своїх офіційних
вебсайтах та у персональних листах-повідомленнях. З метою покращення обізнаності громадян
щодо їх прав та обов'язків як споживачів послуг з централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення роз’яснення щодо найбільш поширених питань розміщено на
офіційному вебсайті НКРЕКП у мережі Інтернет.

Моніторинг якості послуг
НКРЕКП108 здійснює моніторинг показників якості надання послуг у сфері
централізованого водопостачання та водовідведення, а саме показників безперебійності
централізованого водопостачання та показників якості питної води, показників комерційної
якості надання послуг, а також визначено процедуру збору первинної інформації, її обробки та
надання звітності до НКРЕКП з метою моніторингу даних показників.
У додатках 5.4.1, 5.4.2 наведено показники комерційної якості надання послуг за I – IV
квартали 2019 року по кожному ліцензіату НКРЕКП у сфері централізованого водопостачання та
водовідведення.
У додатку 5.4.3 наведено показники надійності водопостачання та якості питної води за I –
IV квартали 2019 року по кожному ліцензіату НКРЕКП у сфері централізованого водопостачання.
Сьогодні НКРЕКП створено нормативну базу регулювання показників якості надання
послуг (показники: частка проб питної води, що не відповідають нормативній якості питної води,
середня тривалість перерв у водопостачанні, частка скинутих стічних вод без очищення) для
компаній, які переходять на стимулююче регулювання, шляхом коригування необхідного доходу
компанії за даними виконання цільового завдання щодо досягнення встановленого рівня
цільових показників якості надання послуг, починаючи з другого регуляторного періоду.
108

Постанова НКРЕКП від 23.02.2017 №226 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Звіт щодо
показників надійності водопостачання та якості питної води» та № 14-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) «Звіт щодо
показників комерційної якості надання послуг з централізованого водопостачання та (або) водовідведення» та інструкцій щодо їх заповнення»
(набула чинності 22.08.2017).
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6. СФЕРА ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
Державне регулювання сфер перероблення та захоронення побутових відходів
здійснювалось НКРЕКП у 2019 році до 01.05.2019 у звʼязку з набранням чинності Законом України
від 09.11.2017 № 2189-VIII (далі – Закон).
Законом було запроваджено низку змін, відповідно до яких з 01.05.2019:
 НКРЕКП не здійснює державне регулювання сфер перероблення та захоронення
побутових відходів;
 захоронення побутових відходів припиняє бути природною монополією, а перероблення
побутових відходів – діяльністю на суміжному ринку;
 тарифне регулювання послуг з перероблення та захоронення побутових відходів як
складових послуги з поводження з побутовими відходами здійснюється органами
місцевого самоврядування.
Відповідно до статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних
послуг» (яка діяла до 01.05.2019) НКРЕКП бере участь у формуванні та реалізації державної
політики у сфері перероблення та захоронення побутових відходів, зокрема, шляхом:
 ліцензування господарської діяльності з перероблення та захоронення побутових відходів
в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами
провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);
 розроблення і затвердження ліцензійних умов і порядку контролю за їх дотриманням;
 розроблення порядків (методик) формування тарифів на комунальні послуги для суб'єктів
природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках;
 встановлення тарифів на комунальні послуги суб'єктам природних монополій та суб'єктам
господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП;
 здійснення моніторингу, затвердження форм звітності суб’єктів господарювання.
Згідно з Законом України «Про природні монополії» (у редакції до 01.05.2019)
захоронення побутових відходів належить до природної монополії, а перероблення побутових
відходів є діяльністю на суміжному ринку.
Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» пунктами 31 та 32
частини першої статті 7 встановлює, що перероблення та захоронення побутових відходів
підлягають ліцензуванню.
На виконання вимог вказаних вище законів НКРЕКП прийнято:
 на засіданні НКРЕКП, що проводилося у формі відкритого слухання, 18.01.2019 постанови
НКРЕКП:
№ 38 «Про затвердження форм звітності щодо показників рівня прозорості, обсягів
захоронення та рівня тарифу у сфері захоронення побутових відходів та інструкцій щодо
їх заповнення», якою запроваджено форми звітності:
o № 1-НКРЕКП-прозорість-ЗПВ (квартальна);
o № 2-НКРЕКП-обсяги-ЗПВ (квартальна);
o № 3-НКРЕКП-тариф-ЗПВ (квартальна);
№ 39 «Про затвердження форм звітності щодо показників рівня прозорості, обсягів
захоронення та рівня тарифу у сфері перероблення побутових відходів та інструкцій щодо
їх заповнення», якою запроваджено форми звітності:
o № 1-НКРЕКП-прозорість-ППВ (квартальна);
o № 2-НКРЕКП-обсяги-ППВ (квартальна);
o № 3-НКРЕКП-тариф-ППВ (квартальна);
 на засіданні НКРЕКП, що проводилося у формі відкритого слухання, 01.02.2019 постанову
НКРЕКП № 115 «Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 04 квітня 2017 року
№ 467», якою внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з захоронення побутових відходів, зокрема:
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o перенесено строки приведення господарської діяльності у відповідність до вимог
Ліцензійних умов;
o уточнено термінологію Ліцензійних умов;
o унесено зміни до переліку документів, які подаються для отримання ліцензії (у
частині екологічних вимог щодо наявності досліджень стану рослин та рівня
шумового забруднення);
o унесено зміни до кадрових вимог у зв’язку з відсутністю нормативу чисельності
працівників у сфері захоронення побутових відходів, а також вимог до
кваліфікаційного рівня освіти керівника;
o унесено зміни до глави 2 Ліцензійних умов щодо ведення окремого
бухгалтерського обліку; схвалення та виконання інвестиційних програм відповідно
до Порядку формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних
планів суб’єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів,
затвердженого постановою НКРЕКП від 25.05.2017 № 706 (не була прийнята на
момент затвердження Ліцензійних умов); зобов’язання ліцензіатів щорічно
переглядати паспорти місць видалення відходів.
Протягом січня − квітня 2019 року до набрання чинності Законом НКРЕКП було проведено
поточну роботу зі здійснення попередніх розрахунків тарифів на послуги з захоронення та
перероблення побутових відходів та формування інвестиційних програм, щодо яких не були
прийняті рішення у зв’язку із припиненням повноважень НКРЕКП стосовно державного
регулювання сфер захоронення та перероблення побутових відходів на підставі Закону.
За цей час був встановлений 1 тариф та підготовлені до схвалення 8 тарифів на послугу з
захоронення побутових відходів, а також підготовлені 4 проєкти інвестиційних програм.
Під час опрацювання заяв із документами для встановлення тарифу на послугу з
захоронення побутових відходів було виявлено загальне проблемне питання, а саме відсутність
визначених нормативно-правовими актами нормативів витрат ресурсів (у тому числі технікоекономічних та трудових).
Відсутність установлених єдиних нормативів розрахунку витрат складових тарифу на
послугу з захоронення побутових відходів унеможливлює:
 обґрунтування штатної чисельності персоналу та його кваліфікації;
 ефективність як використання існуючої техніки, так і планування купівлі нової;
 включення основних технологічних витрат до структури тарифу та недотримання
необхідного технологічного процесу.
Постійна тісна співпраця НКРЕКП з ліцензіатами дозволила також виявити такі проблеми
сфери поводження з побутовими відходами, як:
 неможливість обґрунтування ліцензіатами обсягів захоронення;
 на полігонах/звалищах, окрім ТПВ, розміщуються промислові відходи, частка яких
подекуди переважає 50 %, унаслідок чого полігони/звалища стають полігонами токсичних
відходів;
 відсутність інженерних, гідротехнічних та інших споруд для захисту природного
навколишнього середовища.
Як і в попередні роки в Україні продовжують діяти фактори, що сприяють посиленню
існуючих негативних тенденцій у сфері поводження з побутовими відходами, а саме:
 невключення до структури тарифів витрат на дотримання технологічних процесів, що
призводить до відсутності інженерних споруд та обладнання, які мають бути на кожному
полігоні/звалищі для екологічно безпечної експлуатації;
 фінансування закупівлі обладнання для підприємств у сфері поводження з побутовими
відходами не через відповідні тарифи, а через місцеві бюджети, унаслідок чого
відбувається вилучення ресурсів місцевих бюджетів, які могли б бути спрямовані на
фінансування соціально-економічних заходів та програм;
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невстановлення/неперегляд норм надання послуг з вивезення побутових відходів;
відсутність контролю за вивезенням побутових відходів та їх розміщенням на
пристосованих полігонах/звалищах;
 відсутність притягнення до відповідальності перевізників за вивезення побутових відходів
на несанкціоновані звалища та контролю за цим;
 відсутність в Україні достовірного обліку кількості утворення побутових відходів,
показників у сфері поводження з побутовими відходами, у тому числі на рівні ОМС, і, як
наслідок, відсутність достовірного балансу фактичних обсягів утворення, вивезення,
перероблення та захоронення побутових відходів, неможливість ефективного
прогнозування державної політики у цій сфері.
Існуюча структура системи поводження з побутовими відходами не змінюється. Органи
управління різного рівня не забезпечують належного контролю за екологічним станом
полігонів/звалищ. Штучно занижені тарифи на захоронення побутових відходів, у структурі яких
не передбачені еколого-технологічні витрати, для ліцензіатів та неліцензіатів НКРЕКП, діяльність
яких підтримується через бюджетне фінансування, не сприяють приведенню полігонів/звалищ у
відповідність до вимог природоохоронного законодавства та стримують розвиток галузі з
переробки побутових відходів.
Відсутність інвестицій та екологічно безпечного захоронення побутових відходів з
дотриманням технологічних операцій, а також безальтернативність саме цієї операції
поводження з побутовими відходами з урахуванням стабільного зростання обсягів утворення
побутових відходів гарантують безупинне збільшення обсягів побутових відходів, що
потрапляють на захоронення.
У зв’язку із припиненням повноважень НКРЕКП щодо регулювання сфер захоронення та
перероблення побутових відходів (ліцензування, встановлення тарифів, здійснення моніторингу)
НКРЕКП на засіданнях, що провадилися у формі відкритих слухань, 25.07.2019 та 09.08.2019
прийнято постанови №№ 1565 та 1685 і скасовано постанови:
 від 04.04.2017 № 467 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з захоронення побутових відходів» (зі змінами);
 від 27.04.2017 № 601 «Про затвердження Порядку формування тарифу на послугу з
захоронення побутових відходів»;
 від 27.04.2017 № 602 «Про затвердження Процедури встановлення тарифу на послугу з
захоронення побутових відходів»;
 від 25.05.2017 № 683 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з перероблення побутових відходів»;
 від 25.05.2017 № 706 «Про затвердження Порядку формування, схвалення інвестиційних
програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення
побутових відходів»;
 від 27.10.2017 № 1307 «Про затвердження Порядку формування та встановлення тарифу
на послугу з перероблення побутових відходів»;
 від 27.10.2017 № 1308 «Про затвердження Порядку формування та схвалення
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері перероблення побутових
відходів»;
 від 18.01.2019 № 38 «Про затвердження форм звітності щодо показників рівня прозорості,
обсягів захоронення та рівня тарифу у сфері захоронення побутових відходів та інструкцій
щодо їх заповнення»;
 від 18.01.2019 № 39 «Про затвердження форм звітності щодо показників рівня прозорості,
обсягів перероблення та рівня тарифу у сфері перероблення побутових відходів та
інструкцій щодо їх заповнення».
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7. ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Ліцензування – діяльність уповноважених державою органів стосовно надання в
установленому порядку суб’єктам господарювання дозволів на здійснення, за певних
(ліцензійних) умов, передбачених законом видів господарської діяльності та забезпечення
додержання ліцензіатами ліцензійних умов, спрямована на захист прав і законних інтересів
громадян та організацій, навколишнього природного середовища, а також забезпечення безпеки
держави.
У 2019 році НКРЕКП відповідно до покладених на неї завдань продовжувала здійснювати
ліцензування господарської діяльності у сферах електроенергетики, теплопостачання,
централізованого водопостачання та водовідведення, у нафтогазовому комплексі, а також з
перероблення та захоронення побутових відходів.
Інформацію щодо кількості виданих, анульованих ліцензій у сферах енергетики та
комунальних послуг у 2019 році наведено в таблиці 7.1.1.
Таблиця 7.1.1. Інформація щодо кількості виданих, анульованих ліцензій у сферах енергетики та комунальних
послуг у 2019 році
Вид діяльності, що ліцензується

Сфера електроенергетики
постачання електричної енергії споживачу
постачання електричної енергії
розподіл електричної енергії
передача електричної енергії магістральними та
міждержавними електричними мережами
перепродаж електричної енергії (трейдерська діяльність)
здійснення функцій оператора ринку
здійснення функцій гарантованого покупця
оптове постачання електричної енергії
виробництво електричної енергії
Сфера теплопостачання
виробництво
теплової
енергії
на
теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках
виробництво теплової енергії
транспортування
теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
постачання теплової енергії
Сфера централізованого водопостачання та водовідведення
централізоване водопостачання та водовідведення
Нафтогазовий комплекс
постачання природного газу
розподіл природного газу
транспортування природного газу
зберігання (закачування, відбір) природного газу
транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом
Сфера поводження з побутовими відходами
перероблення побутових відходів
захоронення побутових відходів
Загалом
109

Видано, шт.

Анульовано або
є недіючими

1 112
400
0
0
0

588
23
204109
1
0

18
1
1
0
692
6
6

1
0
0
0
357110
4
3

0
0

0
0

0
0
0
134
133
0
1
0
0
0
0
0
1 252

1
0
0
21
20
0
1
0
0
111
36
3
33
649

У тому числі 181 ліцензія є недіючою з 01.01.2019 відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».
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У тому числі 96 ліцензій є недіючими з 01.07.2019 відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».
111 У зв’язку з набранням чинності 01.05.2019 Законом України «Про житлово-комунальні послуги» НКРЕКП втратила повноваження щодо
ліцензування господарської діяльності з захоронення та перероблення побутових відходів.
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Ліцензування у сфері електроенергетики
Згідно зі статтею 8 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон),
господарська діяльність з виробництва, передачі, розподілу електричної енергії, постачання
електричної енергії споживачу, трейдерська діяльність, здійснення функцій оператора ринку та
гарантованого покупця провадиться на ринку електричної енергії за умови отримання
відповідної ліцензії.
Інформація щодо кількості діючих ліцензій у сфері електроенергетики за видами
діяльності у 2018 – 2019 роках та їх динаміка наведені в таблиці 7.1.2.
Таблиця 7.1.2. Інформація щодо кількості діючих ліцензій у сфері електроенергетики у 2018 – 2019 роках та їх
динаміка
Вид діяльності, на який поширюється ліцензія

Сфера електроенергетики, у тому числі:

постачання електричної енергії споживачу
розподіл електричної енергії (передача електричної
енергії
місцевими
(локальними)
електричними
мережами)
передача електричної енергії магістральними та
міждержавними електричними мережами
оптове постачання електричної енергії
перепродаж електричної енергії (трейдерська діяльність)
здійснення функцій оператора ринку
здійснення функцій гарантованого покупця
виробництво електричної енергії

Кількість діючих
ліцензій станом
на 01.01.2019
шт.
832

Кількість діючих
ліцензій станом
на 01.01.2020
шт.
1 562

Відхилення, +/-

шт.
730

%
87

264
34

641
33

377
-1

142
-3

1

1

0

0

1
0
0
0
532

1
17
1
1
867

0
17
1
1
335

0
100
100
100
62

Слід відмітити, що зростання кількості ліцензіатів у сфері електроенергетики у порівнянні
з минулим роком на 87 % відбувається за рахунок збільшення кількості електропостачальників
(зростання на 142 %), виробників електричної енергії (зростання на 62 % в основному за рахунок
виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії), а також початку ліцензування
трейдерської діяльності.

Рис. 7.1.1. Динаміка кількості діючих ліцензій з виробництва та постачання споживачам електричної енергії у
2018 – 2019 роках

Відповідно до вимог Закону НКРЕКП продовжила послідовно впроваджувати реформу
ринку електричної енергії для повноцінного відкриття з 01 липня 2019 року нового ринку
електричної енергії, зокрема:
 відбулося юридичне розділення функцій з розподілу та постачання електричної енергії з
01 січня 2019 року;
 постановами НКРЕКП від 25.06.2019 № 1216 та № 1217 було видано ліцензії:
o Державному підприємству «Гарантований покупець» зі здійснення функцій
гарантованого покупця;
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o Державному підприємству «Оператор ринку» зі здійснення функцій оператора ринку;
 розпочато з 01 квітня 2019 року ліцензування господарської діяльності з перепродажу
електричної енергії (трейдерської діяльності);
 прийнято попереднє рішення про сертифікацію ПрАТ «НЕК «Укренерго» як оператора
системи передачі електричної енергії (постанова НКРЕКП від 07.10.2019 № 2094).
Крім того, згідно з пунктом 8 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону,
діяльність з виробництва електричної енергії здійснюється на підставі чинних ліцензій, виданих
до дня набрання чинності цим Законом, до дати, з якої починає діяти новий ринок електричної
енергії.
З метою спрощення процедури отримання ліцензії для діючих ліцензіатів з виробництва
електричної енергії, які мали намір провадити ліцензовану діяльність на новому ринку
електричної енергії, НКРЕКП було прийнято постанову від 22 квітня 2019 року № 581, відповідно
до положень якої для отримання нової ліцензії зазначені виробники електричної енергії
отримали право подачі скороченого пакета документів.
У зв’язку із зазначеним протягом квітня – липня 2019 року за скороченою процедурою
було видано нові ліцензії з виробництва електричної енергії 220 суб’єктам господарювання, які
провадили діяльність з виробництва електричної енергії на підставі чинних ліцензій, виданих до
дня набрання чинності Законом (до 11 червня 2017 року).
Ліцензування на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів
У 2019 році спостерігається подальша позитивна динаміка зростання кількості ліцензіатів
з постачання природного газу у порівнянні з минулим роком (зростання на 22 %) у зв’язку з
продовженням реформування ринку природного газу відповідно до положень Закону України
«Про ринок природного газу» (далі – Закон про ринок газу), який, зокрема, передбачає принцип
вільної конкуренції.
Інформація щодо кількості діючих ліцензій у нафтогазовому комплексі у 2018 – 2019 роках
та їх динаміка наведені в таблиці 7.1.3.
Таблиця 7.1.3. Інформація щодо кількості діючих ліцензій у нафтогазовому комплексі у 2018 – 2019 роках та їх
динаміка

Вид діяльності, на який поширюється ліцензія
Нафтогазовий комплекс, у тому числі:
постачання природного газу
розподіл природного газу
транспортування природного газу
транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним
трубопроводом
зберігання (закачування, відбір) природного газу

Кількість діючих
ліцензій станом на
01.01.2019
шт.
565
513
46
2

Кількість діючих
ліцензій станом
на 01.01.2020
шт.
679
626
46
3

Відхилення, +/шт.
114
113
0
1

%
20
22
0
50

2

2

0

0

2

2

0

0

Ліцензування у сферах теплопостачання та централізованого водопостачання і
централізованого водовідведення
У 2019 році продовжувалась робота з подальшої децентралізації ліцензування у сфері
теплопостачання та централізованого водопостачання і централізованого водовідведення
шляхом передачі під регулювання місцевих органів влади ліцензіатів НКРЕКП відповідно до
етапів, визначених постановами НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 307 «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та
водовідведення» та № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності у сфері теплопостачання», які набрали чинності з 19 травня 2017 року та якими
передбачалася передача повноважень щодо регулювання ліцензіатів НКРЕКП на місцевий рівень
у три етапи:
1) ліцензіати у сфері теплопостачання з річним обсягом виробництва до 170 тисяч Гкал, з
транспортування та постачання теплової енергії – до 145 тисяч Гкал,
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ліцензіати з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення,
системи централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення яких
розташовані в одному чи декількох населених пунктах у межах території однієї або більше
областей, сукупна чисельність населення яких становить менше ніж сто тисяч осіб, з річним
обсягом водопостачання до 300 000 метрів кубічних та водовідведення до 200 000 метрів
кубічних на рік;
2) ліцензіати у сфері теплопостачання, споживачі яких станом на 01 серпня 2017 року
забезпечені приладами обліку теплової енергії менше ніж на 70 %;
3) ліцензіати у сфері теплопостачання, споживачі яких станом на 01 січня 2018 року
забезпечені приладами обліку теплової енергії менше ніж на 90 %.
Результати децентралізації повноважень НКРЕКП у сферах теплопостачання і
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення наведено на рис. 7.1.2.

Рис. 7.1.2. Результати децентралізації повноважень НКРЕКП у сферах теплопостачання і централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення

Як наслідок, у порівнянні з кількістю ліцензіатів, що підлягали регулюванню НКРЕКП до
децентралізації, за результатами трьох етапів майже 83 % ліцензіатів НКРЕКП у сфері
теплопостачання та 61 % з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення
перейшли під контроль місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Інформація щодо кількості діючих ліцензій у сферах теплопостачання і централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення у 2018 – 2019 роках та їх динаміка наведені
в таблиці 7.1.4.
Таблиця 7.1.4. Інформація щодо кількості діючих ліцензій у сферах теплопостачання і централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення
у 2018 – 2019 роках та їх динаміка

Вид діяльності, на який поширюється ліцензія
Сфера теплопостачання, у тому числі:
виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях,
атомних
електростанціях
і
когенераційних установках
виробництво теплової енергії (крім виробництва теплової
енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках)
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами
постачання теплової енергії
Сфера
централізованого
водопостачання
та
централізованого водовідведення
централізоване водопостачання та централізоване
водовідведення

Кількість діючих
ліцензій станом на
01.01.2019
шт.
166

Кількість діючих
ліцензій станом
на 01.01.2020
шт.
171

75

Відхилення, +/шт.
5

%
3

78

3

4

24

25

1

4

32

33

1

3

35

35

0

0

56

56

0

0

56

56

0

0

Також слід відмітити, що у 2019 році НКРЕКП була проведена робота щодо вдосконалення
ліцензійних умов у сфері комунальних послуг, зокрема внесено зміни до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого
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водовідведення (постанова НКРЕКП від 24 вересня 2019 року № 2020) з метою приведення
Ліцензійних умов у відповідність до вимог законодавства у зв’язку з введенням в дію 01.05.2019
Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
Ліцензування у сфері поводження з побутовими відходами
З прийняттям постанов «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з захоронення побутових відходів» від 04 квітня 2017 року № 467 та «Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перероблення
побутових відходів» від 25 травня 2017 року № 683 НКРЕКП розпочала видачу ліцензій з
перероблення та захоронення побутових відходів.
Інформація щодо кількості діючих ліцензій у сфері поводження з побутовими відходами у
2018 – 2019 роках та їх динаміка наведені в таблиці 7.1.5.
Таблиця 7.1.5. Інформація щодо кількості діючих ліцензій у сфері поводження з побутовими відходами у 2018 –
2019 роках та їх динаміка

Вид діяльності, на який поширюється ліцензія

Сфера поводження з побутовими відходами
перероблення побутових відходів
захоронення побутових відходів

Кількість
діючих ліцензій
станом на
01.01.2018
шт.
31
2
29

Кількість
діючих
ліцензій
станом на
01.01.2019
шт.
36
3
33

Кількість
діючих
ліцензій
станом на
01.05.2019
шт.
36
3
33

У зв’язку з набранням чинності 01 травня 2019 року Законом України «Про житловокомунальні послуги» НКРЕКП втратила повноваження щодо ліцензування господарської
діяльності з захоронення та перероблення побутових відходів.
При цьому слід відмітити, що Законом України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» встановлена вимога щодо обов’язковості ліцензування діяльності з захоронення та
перероблення побутових відходів. Разом з тим з 01 травня 2019 року і до цього часу не визначено
орган державного регулювання діяльності з захоронення та перероблення побутових відходів.
Крім ліцензування та вдосконалення ліцензійних умов на право провадження
господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, НКРЕКП також вживає
інших заходів, що дозволяють забезпечити відкритість її діяльності та покращення якості надання
ліцензіатами послуг їх споживачам.
Звертаємо увагу суб’єктів господарювання, що мають намір отримати ліцензії в НКРЕКП,
на наявність у Єдиному державному порталі адміністративних послуг (https://my.gov.ua/)
інформації, необхідної для отримання ліцензії, зокрема:
 перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню НКРЕКП;
 перелік документів, що мають надаватися для отримання ліцензії;
 електронні форми заяв та інших документів, необхідних для отримання ліцензії, зразки їх
заповнення;
 розмір плати за видачу ліцензії;
 підстави для відмови у видачі ліцензії;
 нормативно-правові акти, якими регулюється ліцензування.
Крім того, Єдиний державний портал адміністративних послуг надає здобувачам ліцензії
та ліцензіатам можливість подання до НКРЕКП заяви та документів для отримання ліцензії та
повідомлення про зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про
отримання ліцензії, в електронному вигляді не виходячи з дому чи офісу, авторизувавшись за
ЕЦП (електронним цифровим підписом).
Використання Єдиного державного порталу адміністративних послуг дозволить
заощадити час та зусилля суб’єктів господарювання, зробити відносини з НКРЕКП прозорими та
відкритими.
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8. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ТА ПРАВИЛ
ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Функції та повноваження НКРЕКП
НКРЕКП здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів
господарювання у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення, на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів.
Контроль здійснюється щодо дотримання ліцензіатами законодавства та ліцензійних
умов у сферах регулювання НКРЕКП, зокрема в частині дотримання встановлених цін та тарифів,
цільового використання коштів, передбачених тарифами, порядку закупівлі товарів, робіт та
послуг на тендерних умовах, виконання інвестиційних програм, надання відповідної звітності
тощо.
Контроль здійснюється шляхом проведення планових, позапланових виїзних та
позапланових невиїзних перевірок, аналізу наданої звітності.
Планові перевірки проводились відповідно до затвердженого постановою НКРЕКП від
30 листопада 2018 року № 1584 Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на
2019 рік.
У 2019 році позапланові перевірки здійснювалися на підставах, визначених статтею 19
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», статтею 19 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» та статтею 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності».
Функцію контролю за ліцензованою діяльністю ліцензіатів безпосередньо здійснюють
територіальні органи НКРЕКП, наявні в кожній області, крім Автономної Республіки Крим,
Донецької та Луганської областей, за участю працівників центрального апарату.
Виконання функціональних обов’язків територіального органу НКРЕКП у Донецькій
області покладено на Відділ НКРЕКП у Дніпропетровській області, у Луганській області – на Відділ
НКРЕКП у Харківській області. У зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки
Крим та міста Севастополя контроль за ліцензованою діяльністю ліцензіатів на цій території не
здійснюється.
У 2019 році перевірки здійснювалися відповідно до законів України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про
ліцензування видів господарської діяльності», «Про електроенергетику», «Про ринок
електричної енергії», «Про ринок природного газу», «Про теплопостачання», «Про природні
монополії», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та інших законодавчих і
нормативно-правових актів, які регулюють діяльність у сферах енергетики та комунальних
послуг.
Результати проведених перевірок оформлюються відповідними актами, які
оприлюднюються на офіційному вебсайті НКРЕКП та розглядаються на засіданнях НКРЕКП, які
проводяться у формі відкритих або закритих слухань.

Ключові події
У звітному році ключовими подіями для НКРЕКП у частині державного контролю та
застосування заходів впливу були:
 внесення змін до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
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вступ у дію окремих положень Закону України від 09 листопада 2017 року № 2189-VIII
«Про житлово-комунальні послуги», якими, зокрема, внесено зміни до пункту першого
частини першої Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»,
у зв’язку з чим у НКРЕКП з 01 травня 2019 року відсутні повноваження щодо державного
регулювання сфери перероблення та захоронення побутових відходів;
здійснення планових та позапланових заходів державного контролю, зокрема
позапланових перевірок операторів ГРМ щодо здійснення ними донарахувань побутовим
споживачам додаткових обсягів природного газу;
розроблення та прийняття постанови від 28 лютого 2019 року № 282 «Про затвердження
форм звітності НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх
заповнення» та змін до неї;
оновлення рейтингу ліцензіатів відповідно до затверджених критеріїв оцінки ступеня
ризику та розміщення інформації на вебсайті НКРЕКП;
розроблення проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП
«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»;
розроблення проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП
«Про затвердження Порядку проведення розслідування щодо функціонування ринків
електричної енергії та природного газу в Україні»;
розроблення та затвердження Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на
2020 рік;
розроблення та прийняття постанови НКРЕКП «Про визнання такими, що втратили
чинність, постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг, від 04 лютого 2013 року № 15 та Національної комісії регулювання
електроенергетики від 11 вересня 2006 року № 1182» (щодо встановлення
вимог/обмежень).

Звіт про виконання річного плану державного контролю суб’єктів
господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики
та комунальних послуг
Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання,
що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженого
постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року № 1584 (зі змінами), та на підставах, визначених
статтею 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах
енергетики
та
комунальних послуг», статтею
19 Закону України «Про
ліцензування
видів
господарської діяльності» та
статтею 6 Закону України
«Про
основні
засади
державного
нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської діяльності», у
2019 році НКРЕКП здійснила
500
перевірок
щодо
дотримання
ліцензіатами
Рис. 8.3.1. Розподіл перевірок у 2019 році за сферами
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вимог законодавства та ліцензійних умов (342 планові, 157 позапланових виїзних та
1 позапланова невиїзна), а саме:
в електроенергетичному комплексі – 133 планові, 46 позапланових виїзних перевірок та
1 позапланова невиїзна перевірка;
на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів – 110 планових та 84 позапланові
виїзні перевірки;
у сфері теплопостачання – 73 планові та 17 позапланових виїзних перевірок;
у сфері централізованого водопостачання та водовідведення – 25 планових та
10 позапланових виїзних перевірок;
у сфері поводження з побутовими відходами – 1 планова перевірка. (рис. 8.3.1).
У порівнянні з минулими періодами розподіл перевірок за сферами виглядатиме таким
чином (рис. 8.3.2):

Рис. 8.3.2. Порівняння кількості перевірок НКРЕКП за 2015 – 2019 роки

За результатами проведених 500 заходів державного контролю 251 суб’єкта
господарювання було складено 504 акти перевірки. Зазначені акти розглядалися на засіданнях
НКРЕКП, у результаті чого було прийнято 407 рішень Регулятора (табл. 8.3.1).
Таблиця 8.3.1. Інформація за результатами проведених перевірок
Сфера

Електроенергетичний
комплекс
Нафтогазовий
комплекс
Теплопостачання
Централізоване
водопостачання та
водовідведення
Поводження з
побутовими
відходами
Усього

Акти про
Порушення
перевірку
відмову у
кількість
дотримання проведенні виявлених
ліцензійних перевірки
порушень
умов та вимог
законодавства

постанови
про
анулювання,
зупинення дії
ліцензії

Рішення НКРЕКП
постанови про постанови
застереження
про
щодо
накладення
недопущення
штрафу
порушень
та/або
надалі,
застосування
результати
заходів
перевірки
державного
регулювання
35
100

171

10

789

5

114

82

779

7

42

136

88
35

3
0

313
296

1
0

7
1

39
33

0

1

1

0

0

1

408

96

2 178

13

85

309
205

При цьому типовими порушеннями суб’єктів господарювання у 2019 році були:
 неподання або порушення строків надання звітності, недостовірна інформація у звітності;
 неналежний стан виконання інвестиційних програм;
 недотримання структури тарифів;
 невиконання рішень НКРЕКП;
 у частині забезпечення доступу до документів, інформації та об’єктів, присутність
уповноваженої особи ліцензіата;
 порушення в частині приєднання до електричних мереж
 неповідомлення про зміни даних;
 невиконання в повному обсязі зобов’язань (у томи числі фінансових) відповідно до умов
усіх укладених договорів;
 неподання документів та інформації, необхідних для виконання НКРЕКП своїх
повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;
 у частині наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг;
 у частині наявності у ліцензіата договорів зі споживачами відповідно до чинного законодавства.
Розмір штрафних санкцій, які застосовувалися до ліцензіатів НКРЕКП у 2019 році, було
визначено статтею 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» в розмірі до ста тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, статтею 17 Закону України «Про природні
монополії» в розмірі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, статтею 31
Закону України «Про теплопостачання» в розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, статтею 59 Закону України «Про ринок природного газу» в розмірі до
п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За результатами розгляду виявлених під час проведення перевірок порушень ліцензійних
умов застосовано до ліцензіатів-порушників санкції у вигляді штрафів на загальну суму 129 344
500 грн, у тому числі:
в електроенергетичному комплексі — 38 760 000 грн;
на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів — 85 476 000 грн;
у сфері теплопостачання — 2 405 500 грн;
у сфері централізованого водопостачання та водовідведення — 2 618 000 грн;
у сфері поводження з побутовими відходами – 85 000 грн. (табл. 8.3.2).
Таблиця 8.3.2. Загальні показники щодо здійснення у 2017 – 2019 роках перевірок Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Рік

2017

2018

2019

Сфера

Електроенергетичний комплекс
Нафтогазовий комплекс
Теплопостачання
Централізоване водопостачання та
водовідведення
Усього
Електроенергетичний комплекс
Нафтогазовий комплекс
Теплопостачання
Централізоване водопостачання та
водовідведення
Усього
Електроенергетичний комплекс
Нафтогазовий комплекс
Теплопостачання
Централізоване водопостачання та
водовідведення
Сфера поводження з побутовими
відходами
Усього

Кількість
планових
перевірок

Кількість
позапланових
перевірок

Перевірок
усього

80
41
60
21

8
5
11
14

88
46
71
35

Кількість
накладених
штрафних
санкцій
33
39
24
29

Сума
накладених
фінансових
санкцій, грн
22 999 000
8 732 000
1 106 000
1 772 000

202
64
47
31
11

38
65
13
11
9

240
129
60
42
20

125
43
23
23
19

34 609 000
8 735 000
3 950 000
975 000
1 402 500

153
133
110
73
25

98
47
84
17
10

251
180
194
90
35

108
100
134
39
33

15 062 500
38 760 000
85 476 000
2 405 500
2 618 000

1

0

1

1

85 000

342

157

500

307

129 344 500
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За результатами проведених
планових та позапланових заходів
державного контролю у 2019 році
було прийнято рішення щодо
необхідності коригування тарифної
виручки у сторону зменшення
ліцензіатів у сферах енергетики та
комунальних послуг на загальну суму
4 085 394 416 грн.
При
цьому
найбільшими
коригуваннями тарифної виручки у
порівнянні із загальною сумою були
коригування
по
таких
п’яти
Рис. 8.3.3. Коригування тарифної виручки у сторону зменшення за суб’єктах
господарювання
результатами проведених у 2019 році заходів контролю, млн грн, %
(рис. 8.3.3).
Також за результатами проведених планових та позапланових заходів державного
контролю, аналізу інвестиційних програм суб’єктів господарювання, їх фінансування та
виконання у 2019 році було прийнято рішення щодо необхідності довиконання заходів
інвестиційних програм минулих років у 2019 році на загальну суму 634 416 230 грн та зобов’язань
ліцензіатів
при
затвердженні
інвестиційних програм на 2020 рік
урахувати
невиконані
заходи
інвестиційних програм минулих
періодів
на
загальну
суму
559 043 309 грн.
При цьому
найбільшими
зобов’язаннями щодо довиконання
заходів
інвестиційних
програм
минулих років у 2019 році у
порівнянні із загальною сумою були
зобов’язання по таких п’яти суб’єктах
господарювання (рис. 8.3.4).
Рис. 8.3.4. Зобов’язання ліцензіатів щодо довиконання заходів
інвестиційних програм минулих років у 2019 році, млн грн, %
Найбільшими
зобов’язання
щодо
врахування
невиконаних
заходів
інвестиційних
програм
минулих періодів у 2020 році та
довиконання
затверджених
інвестиційних програм були у таких
п’яти
суб’єктів
господарювання
(рис. 8.3.5).
У 2020 році відповідно до
Плану
заходів
зі
здійснення
державного контролю ліцензіатів
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, на
2020 рік, затвердженого постановою
Рис. 8.3.5. Зобов’язання ліцензіатів при затвердженні
від 26 листопада 2019 року № 2503,
інвестиційних програм на 2020 рік урахувати невиконані заходи
планується
здійснити
перевірки
інвестиційних програм минулих періодів, млн грн, %
166 ліцензіатів.
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9. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
У 2019 році НКРЕКП проводила міжнародну діяльність за основними напрямами:
 європейська інтеграція та участь в Енергетичному Співтоваристві;
 співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями;
 міжнародні проєкти технічної допомоги НКРЕКП;
 співробітництво з міжнародними організаціями органів регулювання енергетики.
Реалізація НКРЕКП євроінтеграційних завдань здійснювалась відповідно до заходів,
передбачених Планом заходів «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
25 жовтня 2017 року № 1106 (зі змінами), з урахуванням Програми діяльності Уряду, Стратегії
сталого розвитку «Україна – 2020», Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.
Поступове впровадження Україною acquis ЄС у галузі енергетики є важливим кроком на шляху
до поступової економічної інтеграції і поглиблення політичної співпраці України з ЄС.
У рамках європейської політики сусідства Україна та ЄС прийняли рішення посилити
співпрацю в енергетичній галузі та уклали 01 грудня 2005 року Меморандум про
взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та ЄС, який
визначив фундаментальні принципи стратегії співпраці у секторі енергетики. 24 листопада
2016 року було укладено строком на десять років новий Меморандум, яким підтверджено, що
основною метою стратегічного партнерства Україна − ЄС в енергетичній сфері залишається повна
інтеграція енергетичних ринків в інтересах споживачів з метою зміцнення взаємної енергетичної
безпеки та екологічної стійкості.
Знаковою подією в контексті європейської інтеграції енергетичного сектору України у
2019 році стало прийняття змін до Додатка ХХVІІ до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони (далі – Додаток XXVII до Угоди про асоціацію) 112.
Затвердження оновленого Додатка XXVII до Угоди про асоціацію фактично є індикатором
готовності України та ЄС поглиблювати співробітництво в енергетичній сфері з метою досягнення
повної інтеграції ринків, оскільки в ньому передбачаються нові енергетичні стандарти, які в
перспективі наблизять Україну до повноправного членства в ЄС. Це нові правила, дотримання
яких дозволить забезпечити інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС у секторах газу та
електроенергії.
З метою виконання зобов’язань, які взяла на себе Україна відповідно до Договору про
заснування Енергетичного Співтовариства, до якого як Договірна Сторона приєдналася у
2011 році, та врахування її інтересів при формуванні нормативно-правової бази регіонального
енергетичного ринку представники НКРЕКП беруть участь у роботі Ради органів регулювання
Енергетичного Співтовариства (ECRB), засіданнях робочих груп з питань електроенергетики (EWG
ECRB), природного газу (GWG ECRB), споживачів та роздрібного ринку (CWG ECRB), з питань REMIT
(REMITWG ECRB), електроенергетичному та газовому форумах, семінарах, регуляторних школах
та інших заходах Енергетичного Співтовариства. НКРЕКП співпрацювала з Секретаріатом
Енергетичного Співтовариства під час імплементації положень Третього пакета енергетичного
законодавства ЄС, зокрема за допомогою Секретаріату розроблені та підготовлені проєкти актів
вторинного законодавства в газовому секторі та в електроенергетиці на виконання вимог законів
України про Регулятора, про ринок електроенергії та про ринок природного газу.
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Рішення № ____/2019 Ради Асоціації між Україною та ЄС від 06.06.2019 «Про внесення змін і доповнень до Додатка XXVII до Угоди про
асоціацію між Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з однієї сторони, та
Україною, з іншої сторони».
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НКРЕКП належить важлива роль у забезпеченні надходження інвестицій в енергетичну
галузь та сферу комунальних послуг України за рахунок позик міжнародних фінансових
організацій (МФО): Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), Європейського банку
реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), німецької Кредитної
Установи для Відбудови (KfW). НКРЕКП виступає в якості гаранта обслуговування та повернення
кредитів при укладенні кредитних угод з МФО для фінансування великих інвестиційних проєктів
в енергетиці та комунальній сфері.
Протягом року НКРЕКП продовжувала активно працювати над залученням інструменту
технічної допомоги та обміну інформацією Європейського Союзу TAIEX (Technical Assistance
Information Exchange) щодо кращого європейського досвіду відповідно до вимог Третього пакета
енергетичного законодавства ЄС. За останні два роки НКРЕКП було подано більше 20 заявок на
отримання технічної допомоги в рамках інструменту TAIEX за різними тематичними напрямами.
У 2019 році європейською стороною було відібрано та погоджено деякі заявки на отримання
технічної допомоги в рамках інструменту TAIEX.
Так, 12 та 13 березня 2019 року відбулась експертна місія TAIEX «Практика покладення
спеціальних обов’язків» (Practice of public service obligations (PSO) imposing), під час якої
представники енергетичних Регуляторів Латвії та Франції, Секретаріату Енергетичного
Співтовариства та Представництва ЄС в Україні поділилися практичним досвідом покладення
спеціальних обов’язків на ринках електричної енергії. Зокрема були розглянуті:
 первинне та вторинне законодавство ЄС щодо покладення спеціальних обов’язків для
забезпечення загальносуспільних інтересів на ринку електричної енергії;
 процедури прийняття рішень щодо покладення спеціальних обов’язків на учасників
ринку;
 роль Регулятора у процесах покладення спеціальних обов’язків;
 джерела фінансування та порядок визначення компенсації, що надається учасникам
ринку, на яких покладаються спеціальні обов'язки;
 положення щодо спеціальних обов’язків у Четвертому енергетичному пакеті
законодавства ЄС.
Значну увагу було приділено питанню регулювання кінцевих цін і покладення спеціальних
обов’язків у секторах електроенергії Франції та Латвії.
Досвід європейських Регуляторів, отриманий у рамках цієї експертної місії, сприятиме
підвищенню інституційної спроможності НКРЕКП у питанні покладення спеціальних обов’язків –
механізму, що дозволяє співіснувати конкуренції на ринку та одночасно забезпечує захист
вразливих категорій споживачів та навколишнього середовища.
3 03 по 07 червня 2019 року відбулась експертна місія TAIEX «Удосконалення системи
регулювання тарифів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення», під час якої
представники Регулятора комунальних послуг та Міністерства у справах води та лісу Румунії
поділилися практичним досвідом регулювання сектору централізованого водопостачання та
водовідведення (ЦВВ), акцентуючи при цьому увагу на висвітленні зобов'язань, що випливають
з імплементації законодавства ЄС для сектору водопостачання та водовідведення, зокрема
Водної рамкової директиви ЄС, яка містить спеціальні положення щодо покриттям тарифом
обґрунтованих витрат, пов’язаних з наданням послуг з водопостачання та водовідведення. Також
була представлена існуюча в Румунії система фінансування сектору ЦВВ та поточні зусилля
органів державного управління, спрямовані на покращення рівня надання послуг та оптимізацію
витрат на експлуатацію та обслуговування на рівні водних об'єктів. Загалом протягом роботи
експертної місії були розглянуті питання щодо:
 розподілу повноважень щодо регулювання сектору ЦВВ на національному, регіональному
та місцевому рівнях;
 зобов'язань відповідно до національного законодавства та відповідних директив ЄС;
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методологій встановлення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення у
країнах ЄС з акцентом на досвід Шотландії;
 практики встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення в Румунії та в
Україні;
 бенчмаркінгу водоканалів;
 фінансування водного сектору Румунії, включаючи оцінку фінансових потреб сектору,
механізмів та джерел фінансування;
 консолідації сектору ЦВВ в Румунії;
 політики підвищення технічного та інституційного потенціалу підприємств сфери ЦВВ.
Досвід румунських колег, отриманий у рамках цієї експертної місії, буде врахований у
процесі вдосконалення фахівцями НКРЕКП діючої в Україні системи регулювання сектору
централізованого водопостачання та водовідведення.
У рамках Платформи № 3 ініціативи ЄС Східного партнерства енергетичних регуляторів,
організованого Радою європейських органів регулювання енергетики (СEER) за фінансової
підтримки Європейської Комісії, представники НКРЕКП брали участь у восьмому семінарі для
органів регулювання у сфері енергетики «Цифрові технології в енергетичній системі», під час
якого були розглянуті питання щодо викликів та ризиків використання цифрових технологій в
енергетичній сфері, сприяння розвитку цифрового енергетичного сектору, кібербезпеки, впливу
цифрових технологій на споживачів. Цифрові технології вносять важливі зміни в енергетичну
систему, які мають потенціал змінити її роботу шляхом введення нових продуктів та сервісів, що
сприяють зростанню продуктивності існуючої енергетичної системи. З іншого боку підвищення
рівня застосування цифрових технологій в енергетичній сфері створює нові виклики та ризики в
контексті забезпечення дотримання прав споживачів, захисту та безпеки даних та вимагає
активізації зусиль, направлених на забезпечення кібербезпеки. Акцентуючи увагу на питаннях
цифровізації енергетичного сектору та кібербезпеки, на семінарі було обговорено необхідність
адаптації регуляторної політики до нових реалій, а також відбувся конструктивний обмін
досвідом країн-учасниць щодо подолань кіберзагроз та захисту критичної інфраструктури від
хакерських атак.
Протягом 2019 року продовжувалась реалізація Проєкту технічної допомоги «Проєкт
енергетичної безпеки − ESP», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)
(далі − Проєкт ESP). Проєкт ESP є найбільшим проєктом технічної допомоги, що надається США
енергетичному сектору України, тривалістю 5 років та із загальним бюджетом близько 85 млн
доларів США, який охоплюватиме питання регулювання та подальшого реформування газового
сектору, сфер електроенергетики та теплопостачання. Метою Проєкту ESP є посилення
енергетичної безпеки України та надання допомоги щодо розвитку в Україні конкурентних
середовищ на ринках енергетичних товарів. Співпраця НКРЕКП з Проєктом ESP відбувається в
рамках Меморандуму про взаєморозуміння, укладеного з метою підвищення інституційної
спроможності НКРЕКП щодо регулювання електроенергетичного та газового секторів, а також
сфери теплопостачання.
Основними напрямами співробітництва НКРЕКП з Проєктом ESP у 2019 році були:
1). Розробка тарифної моделі для підтримки відповідного запровадження методології
стимулюючого регулювання для операторів систем розподілу електроенергії. Зокрема, було
розроблено відповідну регуляторну модель тарифоутворення, а також пропозиції щодо
вдосконалення методології тарифоутворення на принципах стимулюючого регулювання з
рекомендаціями щодо передового досвіду оцінки регуляторної бази активів. Спільно з
фахівцями НКРЕКП експерти Проєкту ESP продовжують працювати над підготовкою
регуляторного методичного інструментарію, що охоплює ресурси, необхідні Регулятору для
розробки та впровадження прозорих стандартизованих систем обліку та систем внутрішнього
контролю всіх регульованих підприємств, зокрема: посібника з використання регуляторної
моделі тарифоутворення з урахуванням задіяних активів (RAB Guide), тарифної моделі (Tariff
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Mode), посібника з єдиної системи рахунків у рамках регуляторного обліку (USORA Guide),
посібника з проведення регуляторного аудиту (Regulatory Audit Handbook);
2). Надання експертних висновків щодо роботи нового ринку електроенергії. Було
підготовлено документ щодо відкриття ринку електроенергії в «безпечному режимі»,
розроблено комплексну фінансову модель ринку електроенергії з урахуванням останніх рішень
КМУ, на базі якої розроблені ймовірні сценарії розвитку ринку та рекомендації, спрямовані на
зниження ризиків, а також підготовлені нормативні поправки з метою безпечного відкриття
операцій на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому та балансуючому ринках,
включаючи фінансове врегулювання;
3). Підтримка НКРЕКП у вдосконаленні регуляторної бази, фінансовому моделюванні та
оцінці впливу. Так, було підготовлено низку пропозицій щодо внесення змін до Правил ринку та
Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку для вдосконалення роботи
сегментів оптового ринку електричної енергії та запобігання зловживанням та маніпуляціям.
Згадані поправки до Правил ринку націлені на: уникнення штучного дефіциту на ринку «на добу
наперед» та внутрішньодобовому ринку; мотивацію учасників ринку до збалансованості;
зменшення загальних ринкових витрат на балансування. Також було проаналізовано
формування цін та розрахунки на балансуючому ринку;
4). Підтримка в об’єднанні ринків. У рамках зазначеного напряму було підготовлено звіт
про оцінку здійснення транскордонної торгівлі електроенергією з Молдовою та Бурштинським
енергоостровом, а також створено спільну з Оператором ринку робочу групу з розгляду питань,
пов’язаних з об’єднанням ринків, та розроблено відповідний план дій;
5). Проведення навчальних програм та круглих столів із залученням співробітників НКРЕКП
для різних секторів. Було організовано триденний семінар з розвитку оптового ринку
електроенергії з метою нарощування потенціалу українських заінтересованих сторін на ринку
електроенергії, що базувався на досвіді енергетичної біржі Стамбулу (EXIST), клірингового дому
(TAKASBANK) та турецького ОСП (TEIAS). Також було проведено два круглі столи, присвячені
відкриттю оптового ринку електроенергії, де було надано рекомендації на основі фінансового
моделювання, а також обговорено перешкоди та виклики відкриття ринку.
НКРЕКП надає великого значення співробітництву з органами регулювання енергетики
інших країн на двосторонній та багатосторонній основі.
З 18.06.2015 НКРЕКП має статус повноправного члена-засновника ERRA – Регіональної
асоціації органів регулювання енергетики (далі – ERRA, Асоціація) (з 2000 року членомзасновником ERRA була НКРЕ). Асоціація є добровільною організацією, яка об'єднує незалежні
органи регулювання енергетики країн Центральної Європи, Євразії та афілійованих членів з
Африки, Азії, Середнього Сходу і США. Участь у роботі ERRA відкриває для НКРЕКП можливості
для обміну досвідом регулювання енергетики з регуляторами багатьох країн Європи, Азії та
Африки, але через відсутність фінансування представники НКРЕКП не беруть участі в заходах
ERRA.
Секретаріатом Енергетичного Співтовариства разом з NARUC за фінансової підтримки
USAID було ініційовано ще один спільний проєкт технічної допомоги, який передбачає
організацію заходів з питань розробки методологій щодо перегляду та оцінки інвестиційних
планів у газовій сфері, включаючи Десятирічний план розвитку мереж (TYNDP). У 2019 році
представники НКРЕКП брали участь у заходах, що проходили в рамках цієї допомоги. Учасники
ознайомилися з процесами оцінки заходів десятирічних планів розвитку газових мереж;
методами аналізу економічного ефекту інвестицій у рамках десятирічних планів розвитку газових
мереж; проєктом регуляторного посібника з проведення економічних експертиз планів
розширення газової інфраструктури; аналітичними прийомами монетизації вигод від
впровадження інвестиційних проєктів, а також прикладами здійснення аналізу вигод і витрат
таких проєктів.
Програма Партнерства у сфері регулювання енергетики та співпраці між НКРЕКП та
Національною Асоціацією членів комісій з регулювання комунальних підприємств США (NARUC)
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за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (далі – Програма
Партнерства) є інструментом для обміну досвідом та інформацією між органами регулювання
енергетики США та України з метою вдосконалення системи регулювання енергетичного сектору
на засадах ринкової економіки та зміцнення довгострокових відносин між органами
регулювання обох країн. Співпраця між представниками органів регулювання здійснюється
шляхом організації візитів-обмінів учасників Програми Партнерства, проведення семінарів,
нарад та інших заходів.
Протягом 2019 року тематика Програми Партнерства в рамках «міні-партнерства»
охоплювала низку проблем, що стоять перед Регулятором України, а саме: моніторинг ринку
електроенергії, моделювання ринку електроенергії; комерційний облік електроенергії, а також
інституційний розвиток Регулятора. У рамках заходів Програми Партнерства брали участь не
лише представники регуляторів США, NARUC, USAID, а також фахівці MISO та компанії Monitoring
Analytics, яка здійснює моніторинг незалежних ринків для PJM, представники Державної комісії
з регулювання енергетики Боснії і Герцеговини (SERC) та Управління з регулювання енергетики та
громадських послуг Угорщини (HEA), Світового Банку, проєкту USAID «Проєкт енергетичної
безпеки», ENTSO-E, регіонального ринку електроенергії США MISO, естонського органу з питань
конкуренції Konkurentsiamet, а також консалтингових компаній Pöyry Management Consulting, ÅF
Pöyry, ÅF Mercados EMI, Elia Grid International (EGI) та KPMG. З української сторони в заходах взяли
участь співробітники НКРЕКП та представники Національної академії наук України та ПрАТ «НЕК
«Укренерго».

Під час заходів була представлена систематична інформація щодо теорії моделювання
енергетичних ринків і енергетичних систем, класифікації методів моделювання, програмного
забезпечення для їх реалізації.
Презентовано практичні приклади застосування інструментів моделювання фахівцями
НАН України, експертами Світового Банку, експертами
ENTSO-E, регіонального ринку
електроенергії США MISO, ринків Туреччини, Німеччини, інших країн.
Обговорено можливі напрями використання українським Регулятором для виконання
своїх статутних завдань різних інструментів моделювання ринку електроенергії, енергосистем та
моделювання як складової моніторингу ринку електроенергії. Крім того, відбувся
конструктивний обмін досвідом США та ЄС щодо ринкових підходів до послуг комерційного
обліку електричної енергії. За результатами обговорення по кожному з розглянутих напрямів
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підготовлено практичні рекомендації, які в подальшому можуть бути використані в процесі
розробки та вдосконалення нормативно-правової бази регулювання в Україні.

Крім того, у 2019 році NARUC за підтримки USAID започатковано короткострокову
консультативну підтримку НКРЕКП щодо оцінки інвестицій у відновлення та реконструкцію
старих та несправних газопроводів та відповідної інфраструктури. У рамках технічної допомоги
консультанти обмінялися досвідом/практикою органів регулювання в окремих країнах ЄС щодо
процесу оцінки проєктів відновлення газорозподільної системи, включаючи інформацію про
показники/критерії, необхідні органам регулювання для оцінки таких проєктів, використання
фінансового і економічного аналізу/аналізу витрат і вигод в оцінці таких проєктів, процес, що
відбувається у разі незатвердження інвестицій, та фінансування затверджених інвестицій. Також
були представлені практичні приклади заміни газорозподільної системи та аварійні
проєкти/інвестиції, розрахунки показників, що можуть використовуватись у контексті підходу
інвестиційного оцінювання вищезазначених інвестицій та продемонструвати їх фінансовий та
економічний вплив, спираючись на дані, отримані від НКРЕКП. Обговорили процеси оцінки
інвестицій у відновлення проблемних газопроводів, що можна застосувати в Україні, та способи
фінансування затверджених інвестицій у газорозподільну системуу.
Протягом 2019 року представники НКРЕКП брали участь у заходах в рамках Проєкту
інтеграції регіональних балансуючих ринків Чорноморської ініціативи у сфері регулювання (BSRI)
Фаза ІІ, що реалізується за підтримки NARUC/USAID. Під час семінарів були розглянуті
методологічні підходи визначення вартості допоміжних послуг, у тому числі питання визначення
економічно обґрунтованих витрат постачальників допоміжних послуг, пов’язане із наданням
допоміжних послуг, питання альтернативних витрат; аналіз варіантів визначення та групування
постійних та змінних витрат, пов’язаних з допоміжними послугами та послугами з балансування.
Крім того, представлені підходи визначення граничних цін (обмеження цін) на допоміжні послуги
у випадках обмеженої конкуренції та наявності домінуючого становища компанії(-ій) на ринку;
досвід США та країн ЄС у питанні моніторингу ринку допоміжних послуг та практики зловживань
на ньому; практика участі сторони попиту на ринку допоміжних послуг та презентовано перший
проєкт настанови щодо тарифів у кібербезпеці; досвід регулювання кібербезпеки комісії
комунальних послуг штату Мічіган, США; останні події, тенденції, виклики та зміни стосовно
політики кібербезпеки та як вони можуть вплинути на регулюючі органи.
27 листопада 2019 року відбулася зустріч Голови НКРЕКП Валерія Тарасюка з Директором
Національного агентства з регулювання енергетики (ANRE) Республіки Молдова Октавіаном
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Калмаком, метою якої було обговорення перспектив співробітництва між НКРЕКП та ANRE у
сферах регулювання ринків електроенергетики та природного газу, а також створення підґрунтя
для взаємодії на двосторонньому та регіональному рівнях.
Ураховуючи широке коло спільних та актуальних для обох регуляторів питань, зокрема
таких, як налагодження співробітництва операторів системи передачі електроенергії в частині
збалансування електроенергетичної системи, питання транскордонних перетоків електроенергії
між ОЕС України та ЕС Молдови та паралельної інтеграції енергетичних ринків обох країн до
європейських ринків, а також питання розробки законодавчої бази секторального регулювання,
імплементації Правил ринку електроенергії та процесу лібералізації ринків, керівники обох
Регуляторів підтвердили свої наміри щодо продовження співпраці та розширення
двостороннього співробітництва для забезпечення безперебійного функціонування
енергетичних ринків.
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10. ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НКРЕКП НА 2020 РІК
Пріоритетними завданнями НКРЕКП на 2020 рік є:
1. Формування правової бази
 розробка та прийняття нормативно-правових документів з метою подолання наслідків
кризових явищ у сферах енергетики та комунальних послуг, спричинених глобальною
світовою кризою та пандемією COVID-19.
 продовження імплементації положень Третього пакета енергетичного законодавства ЄС.
Транспозиція та імплементація Кодексів Мереж та Керівних принципів ENTSO-E та ENTSOG, затверджених Регламентами ЄС (зокрема Регламентами ЄС № 2015/703 від 30 квітня
2015 року та № 2017/459 від 16 березня 2017 року; Рішенням Комісії (ЄС) № 2012/490 від
24 серпня 2012 року щодо внесення змін до Додатка І до Регламенту (ЄК) № 715/2009),
відповідно до Додатка ХХVІІ до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
 підготовка до транспозиції та імплементації положень Четвертого пакета енергетичного
законодавства ЄС (Clean Energy Package – Пакет чистої енергетики). Урахування положень
Пакета чистої енергетики при прийнятті довгострокових інвестиційних рішень;
 розробка та прийняття нормативно-правових документів згідно з положеннями Закону
України «Про НКРЕКП»:
- прийняття нормативних актів з питань моніторингу на ринку електроенергії;
 участь у розробці проєкту Закону України «Про енергетичну ефективність»;
 розробка та прийняття нормативно-правових документів згідно з положеннями Закону
України «Про ринок електричної енергії»:
- удосконалення та затвердження форм звітності для учасників ринку електричної
енергії;
- удосконалення нормативно-правового регулювання на оптовому та роздрібному
ринках електричної енергії;
 розробка та прийняття нормативно-правових документів згідно з положеннями Закону
України «Про житлово-комунальні послуги», зокрема:
- порядку та процедури формування тарифів на послугу з постачання теплової
енергії;
- порядку та процедури формування тарифів на послугу з постачання гарячої води;
 моніторинг та аналіз дієвості положень чинного законодавства з метою подальшого їх
удосконалення.
2. Регулювання природних монополій
 перегляд існуючої нормативно-правової бази щодо стимулюючого регулювання з метою
впровадження з 2021 року сучасних методів цінового регулювання природних монополій
із застосуванням концепцій «Норми прибутку на інвестований капітал» (Rate of Return) та
«Регуляторна база активів» (Regulatory Asset Base), запровадження механізмів
багаторічного стимулюючого регулювання (Multiyear Incentive Regulation) з
використанням методів порівняльного аналізу ефективності (benchmarking) та
урахуванням показників якості послуг;
 розробка методологій урахування у структурі тарифів мережевих компаній як змінної, так
і фіксованої частини (абонентна плата);
 сприяння залученню інвестицій у сфери енергетики та комунальних послуг:
- розробка постанови НКРЕКП «Порядок узгодження Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
запозичень суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з
виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних
електростанціях,
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когенераційних установках та установках з використанням альтернативних джерел
енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, для реалізації
інвестиційних проєктів, що підтримуються міжнародними фінансовими
організаціями»;
посилення регуляторного нагляду за наданням недискримінаційного доступу до мереж;
затвердження Програми відповідності Оператора ГТС, розробленої на виконання вимог
частини першої статті 31 Закону України «Про ринок природного газу» та з урахуванням
вимог, встановлених постановою НКРЕКП від 24.12.2019 № 3010 «Про прийняття
остаточного рішення про сертифікацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»;
затвердження довгострокових планів розвитку мережевих операторів, оператора
газосховищ.

3. Регулювання ринків у сферах енергетики та комунальних послуг
 сприяння розвитку конкуренції у сферах виробництва та постачання електричної енергії,
постачання природного газу;
 відокремлення та сертифікація:
- моніторинг
виконання
програм
відповідності операторів
систем
розподілу/операторів газорозподільних систем;
- прийняття рішення НКРЕКП щодо погодження програми заходів з недопущення
конфлікту інтересів оператора системи передачі;
- підготовка рішення про сертифікацію оператора системи передачі електричної
енергії;
 опрацювання та супровід процесу затвердження Звіту з оцінки відповідності (достатності)
генеруючих потужностей;
 підготовка пропозицій щодо підходів та механізмів реалізації послуг загальносуспільного
інтересу (PSO) з урахуванням вимог законодавства та передової практики ЄС.
 Сприяння розвитку виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії
- участь Регулятора в медіації з інвесторами у відновлювані джерела енергії,
пов’язаній з необхідністю реструктуризації «зеленого» тарифу;
- участь у розробці ключових положень схеми реструктуризації «зеленого» тарифу;
- моделювання наслідків впливу на енергосистему України збільшення частки
електроенергії, виробленої з альтернативних джерел енергії;
- пошук механізмів, які дадуть змогу збалансувати вплив на енергосистему України
значного збільшення частки електроенергії, виробленої з альтернативних джерел
енергії;
- прогнозування виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії;
- проведення аналізу виробництва електричної енергії з альтернативних джерел та
подальше використання отриманих даних для моделювання;
- участь у напрацюванні механізму впровадження систем накопичення
електроенергії в Україні;
 створення ефективної системи розгляду скарг та врегулювання спорів між учасниками
ринку:
- підготовка пропозицій до проєкту закону про енергетичного омбудсмена;
 сприяння транскордонній торгівлі електричною енергією та природним газом:
- розробка/затвердження/удосконалення вторинного законодавства
щодо
транскордонної торгівлі;
- створення нормативної бази для реалізації інфраструктурних проєктів спільного
інтересу з країнами Енергетичного Співтовариства та ЄС (електрична енергія та
природний газ).
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4. Моніторинг та регулювання якості послуг
 розробка/удосконалення нормативної бази щодо моніторингу показників якості послуг у
сферах енергетики та комунальних послуг за напрямами:
- безперервність постачання;
- комерційна якість послуг;
- технічна якість послуг (якість електроенергії, природного газу, температура
теплоносія тощо);
 розробка/удосконалення системи загальних та гарантованих стандартів якості послуг та
виплати компенсацій споживачам у випадках недотримання щодо них гарантованих
стандартів.
5. Участь в інтеграційних процесах у рамках Договору про заснування Енергетичного
Співтовариства та Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС
 транспозиція та імплементація законодавства ЄС відповідно до зобов’язань України як
Договірної Сторони Енергетичного Співтовариства та Угоди про Асоціацію між Україною та
ЄС:
- підготовка проєкту рішень щодо імплементації Регламенту ЄС 838/2010 стосовно
механізму компенсації операторам системи передачі електроенергії та загального
підходу до плати за передачу електроенергії;
- участь у підготовці проєкту закону для транспозиції та імплементації Регламенту
347/2013, розробка та затвердження відповідного вторинного законодавства;
- участь у підготовці проєкту закону для транспозиції та імплементації Регламенту ЄС
№1227/2011 щодо цілісності та прозорості оптового енергетичного ринку – REMIT,
розробка та затвердження відповідного вторинного законодавства;
- забезпечення імплементації положень Регламенту ЄС 543/2013 щодо подання та
публікації даних на платформі прозорості ENTSO-E та виконання вимог постанови
НКРЕКП від 19.06.2018 № 459 «Про затвердження Порядку збору та передачі
даних щодо функціонування ринку електричної енергії для оприлюднення на
платформі прозорості ENTSO-E»;
- забезпечення транспозиції положень Директиви 2012/27/ЕС Європейського
Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 року про енергоефективність у частині
повноважень Регулятора брати участь у підготовці проєкту Закону України «Про
енергоефективність».
6. Міжнародна діяльність та співпраця з регуляторами інших країн
 участь у роботі органів Енергетичного Співтовариства, координація з Секретаріатом
Енергетичного Співтовариства в питаннях реформування енергетичних ринків;
 встановлення контактів та налагодження співпраці зі структурами Європейського Союзу
ACER та CEER;
 відновлення повноцінної участі в роботі регіональної асоціації регуляторів енергетики
ERRA;
 підготовка і реалізація заходів у рамках партнерства з USAID, NARUC;
- участь у реалізації Проєкту енергетичної безпеки (USAID) у сферах
електроенергетики, природного газу, централізованого теплопостачання;
 реалізація проєктів технічної підтримки ЄС TAIEX;
 започаткування нових проєктів міжнародної технічної допомоги.
7. Інформаційна платформа НКРЕКП
 започаткування створення інформаційно-аналітичної системи НКРЕКП з допомогою
Проєкту енергетичної безпеки (USAID):
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-

створення центрального реєстру ліцензіатів НКРЕКП (картка ліцензіата, звітність
ліцензіатів);
забезпечення надання адміністративних послуг споживачам та ліцензіатам НКРЕКП
в електронному вигляді;
модернізація електронного документообігу в НКРЕКП;
запровадження/удосконалення електронних форм взаємодії/комунікації НКРЕКП з
ліцензіатами;
удосконалення системи інформування споживачів у режимі он-лайн, у тому числі
шляхом запровадження мобільних додатків;
удосконалення системи публікації відкритих даних та рішень НКРЕКП.

8. Посилення інституційної спроможності НКРЕКП
 запровадження багаторівневої системи постійного навчання працівників Регулятора.
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
АЕС – атомна електростанція;
АМКУ – Антимонопольний комітет України;
АСДТК – автоматизована система диспетчерсько-технологічного керування;
ВДЕ – відновлювані джерела енергії;
ВЕС – вітрова електростанція;
ВРУ – Верховна Рада України;
ГАЕС – гідроакумулююча електростанція;
ГЕС – гідроелектростанція;
ГК ТЕС – генеруюча компанія теплової електростанції;
ГРМ – газорозподільна система;
ГРП – газорегуляторний пункт;
ГТС – газотранспортна система;
ГЦС – гранична ціна системи;
ДК – дочірня компанія;
ДП «Енергоринок» – державне підприємство «Енергоринок»;
ДП «НЕК «Укренерго» – державне підприємство «Національна енергетична компанія
«Укренерго»;
ДП НАЕК «Енергоатом» – державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча
компанія «Енергоатом»;
ДСТУ – Державний стандарт України;
ДЧОРЕ – Договір між членами оптового ринку електричної енергії;
ЕнС – Енергетичне Співтовариство;
ЕХЗ – електрохімічний захист;
ЕЦП – електронний цифровий підпис;
ЄГТСУ – єдина газотранспортна система України;
ЄЕС Російської Федерації – єдина енергетична система Російської Федерації;
ЄС – Європейський Союз;
Закон про НКРЕКП – Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
ЗМІ – засоби масової інформації;
ІКЦ – інформаційно-консультаційний центр;
КГУ – когенераційна установка;
КМУ – Кабінет Міністрів України;
КСП – кодекс системи передачі;
Мінекономрозвитку – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
Міненерговугілля – Міністерство енергетики та вугільної промисловості України;
НБУ – Національний банк України;
НКРЕ – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (до
23 листопада 2011 року – Національна комісія регулювання електроенергетики України);
НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг;
ОЕС України – об’єднана енергетична система України;
ОМС – орган місцевого самоврядування;
ОРЕ – оптовий ринок електричної енергії України;
ОРЦ – оптова ринкова ціна;
ОСП – оператор системи передачі (ДП «НЕК «Укренерго»);
ОСР – оператор системи розподілу;
ПВ – побутові відходи;
ПКЕЕ – правила користування електричною енергією;
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ПКЕЕН – правила користування електричною енергією для населення;
ПНТ – постачальник електричної енергії за нерегульованим тарифом;
ПОН – постачальник «останньої надії»;
ПрАТ «НЕК «Укренерго» – приватне акціонерне товариство «Національна енергетична компанія
«Укренерго»;
ПРТ – постачальник електроенергії за регульованим тарифом;
ПУП – постачальник універсальних послуг;
РБА – регуляторна база активів;
Регулятор – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг;
СЕС – сонячна електростанція;
ТВЕ – технологічні витрати електроенергії в електричних мережах;
ТЕС – теплова електростанція;
ТЕЦ – теплоелектроцентраль;
ТКЕ – теплокомуненерго;
ТПВ – тверді побутові відходи;
ЦОВВ – центральні органи виконавчої влади;
ШРП – шафовий регуляторний пункт газу;
ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulatirs) – Агенція з співробітництва Регуляторів
енергетики;
BSRRI (Black See Regional Regulatory Initiative) – Чорноморська регіональна ініціатива у сфері
регулювання;
CEER (Council of European Energy Regulators) – Рада органів регулювання енергетики
Європейського Союзу;
ECRB (Energy Community Regulatory Board) – Рада органів регулювання Енергетичного
Співтовариства;
ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) – європейська мережа
операторів систем передачі електроенергії;
ENTSO-G (European Network of Transmission System Operators for Gas) – європейська мережа
операторів ГТС;
ERRA (Energy Regulators Regional Association) – Регіональна асоціація органів регулювання
енергетики Центральної Європи та Євразії;
NARUC (National Association of Regulatory Utility Commissioners) – Національна асоціація членів
комісій з регулювання комунальних підприємств США;
USAID (U.S. Agency for International Development) – агентство США з міжнародного розвитку.
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Додаток 2.1.1.
Технічний стан енергоблоків енергогенеруючих компаній теплових електростанцій по
ресурсу роботи станом на 01.01.2020

300

16 962 МВт

250

78,7%

Парковий
термін
експлуатації
200

Граничний
термін
експлуатації

тис.год.

600 МВт

2,8%
150

4 000 МВт

18,6%

Проєктний
термін
експлуатації

100

50

68
блоків

2
блоки

5
блоків

0
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Додаток 2.2.1.
Фактичні значення індексів середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в
системі (SAIDI) на рівнях напруги 0,4 – 110 кВ за 2018 – 2019 роки, хв.

№
з/п

Ліцензіати з розподілу електричної
енергії

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

АТ «Вінницяобленерго»
ПрАТ «Волиньобленерго»
АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»
АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» *
АТ «Житомиробленерго»
ПрАТ «Закарпаттяобленерго»
ПАТ «Запоріжжяобленерго»
ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі»
ПрАТ «Київобленерго»
ПрАТ «Кіровоградобленерго»
ТОВ «Луганське енергетичне
об'єднання» *
ПрАТ «Львівобленерго»
АТ «Миколаївобленерго»
АТ «Одесаобленерго»
АТ «Полтаваобленерго»
АТ «Прикарпаттяобленерго»
ПрАТ «Рівнеобленерго»
ПАТ «Сумиобленерго»
ВАТ «Тернопільобленерго»
АТ «Харківобленерго»
АТ «Херсонобленерго»
АТ «Хмельницькобленерго»
ПАТ «Черкасиобленерго»
АТ «Чернівціобленерго»
АТ «Чернігівобленерго»
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»
ДП «Регіональні електричні мережі»*
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»
ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі»*
АТ «Укрзалізниця»
ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»
КП «Міські електричні мережі»
У середньому по Україні

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

З вини компаній (планові без Унаслідок запланованих
попереджень переривання та
з попередженням
переривання, пов’язані з
споживачів переривань
технологічними порушеннями
в електропостачанні)
2018
2019
2018
2019
468
906
490
1605
442
744
473
162
411
811
1337
1047
618
1221
711
770
275
558
666
682
1180
890
592
457
346
0
179
148
1
208
120
48
696

476
978
362
1 290
525
776
396
145
524
744
1 223
932
552
1 165
607
725
297
486
672
801
1 233
1 065
480
410
865
0
338
69
0
223
123
24
683

498
381
259
9
474
711
109
76
491
686
57
332
937
642
582
882
649
808
210
363
1618
110
531
611
591
0
442
0
21
283
1047
40
455

447
382
367
247
469
606
331
55
495
632
541
305
787
619
632
823
686
975
162
299
1 439
166
621
774
300
1
1 392
0
32
225
622
1
478

* у 2018 та 2019 роках дані без урахування окремих районів Донецької і Луганської областей
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Додаток 2.2.2.
Фактичні значення індексів середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в
системі (SAIDI) з вини компаній (планових без попереджень переривань та переривань,
пов’язаних з технологічними порушеннями в електропостачанні) за 2019 рік
№
з/п

Ліцензіати з розподілу електричної енергії

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

АТ «Вінницяобленерго»
ПрАТ «Волиньобленерго»
АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»
АТ « ДТЕК Донецькі електромережі»*
АТ «Житомиробленерго»
ПрАТ «Закарпаттяобленерго»
ПАТ «Запоріжжяобленерго»
ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі»
ПрАТ «Київобленерго»
ПрАТ «Кіровоградобленерго»
ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання»*
ПрАТ «Львівобленерго»
АТ «Миколаївобленерго»
АТ «Одесаобленерго»
АТ «Полтаваобленерго»
АТ «Прикарпаттяобленерго»
ПрАТ «Рівнеобленерго»
ПАТ «Сумиобленерго»
ВАТ «Тернопільобленерго»
АТ «Харківобленерго»
АТ «Херсонобленерго»
АТ «Хмельницькобленерго»
ПАТ «Черкасиобленерго»
АТ «Чернівціобленерго»
АТ «Чернігівобленерго»
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»
ДП «Регіональні електричні мережі»*
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»*
ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі»*
АТ «Укрзалізниця»
ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»
КП «Міські електричні мережі»

SAIDI на рівнях напруги
0,4 – 20 кВ для міських
населених пунктів, хв. *
466,8
544,6
301,6
1216,4
299,9
449,2
338,9
143,9
306,9
429,0
1026,9
479,6
377,7
883,5
369,4
354,9
151,9
294,0
320,3
599,65
652,5
530,3
222,5
297,7
541,0
0,5
353,5
68,8
0,0
189,7
118,2
23,8

SAIDI на рівнях напруги
0,4 – 20 кВ для сільських
населених пунктів, хв. *
436,1
1340,9
626,1
1405,0
740,6
949,0
529,3
108,6
658,9
1131,0
1630,0
1464,9
728,4
1483,6
943,0
979,2
410,7
800,4
835,9
1252,5
1183,0
1556,8
678,8
456,1
1136,7
0,0
13,8
0,0
0,0
259,9
250,8
17,9

* Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі визначається відповідно до пункту 3.1
глави ІІІ Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності
(безперервності) електропостачання», затвердженої постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 374.
** дані без урахування окремих районів Донецької і Луганської областей.
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Додаток 2.2.3.
Структура тарифу на передачу електричної енергії ДП «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» за І квартал 2019 року
№
з/п

1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
6
7
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.2

СТАТТІ ВИТРАТ

Одиниця виміру

І кв. 2019
року

2
ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ
Послуги виробничого характеру
Витрати на охорону праці та техніку безпеки
Сировина та допоміжні матеріали
Паливо зі сторони
Енергія зі сторони
Витрати на оплату праці
Нарахування на заробітну плату
Амортизація
Інші витрати
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці
Нарахування на заробітну плату
Амортизація
Інші витрати
ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ
На дослідження та розробки
Інші
Витрати на утримання Держенергонагляду
УСЬОГО ВИТРАТ
Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці
Нарахування на заробітну плату
Амортизація
Інші витрати
Фінансові витрати
Коригування витрат*
УСЬОГО ВИТРАТ
Витрати з прибутку на:
Прибуток у т.ч
капітальні інвестиції
витрати на погашення кредитів
дольовий внесок до громадських енергетичних
організацій
інші витрати
Податок на прибуток

3
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

4
622 040
10 684
1 135
10 348
9 680
18 740
326 529
71 836
104 381
68 707
128 170
7 208
90 183
19 841
2 386
8 552
6 558
2 135
4 423
0
756 768
57 795
416 712
91 677
106 767
83 817
153 661
-103 657
806 772
460 320
377 462
140 200
234 031

тис. грн

1 340

тис. грн
тис. грн

1 891
82 858
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Продовження додатка 2.2.3.
Структура тарифу на передачу електричної енергії ДП «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» за І квартал 2019 року
№ з/п

1
9
10
11
12

СТАТТІ ВИТРАТ
Одиниця виміру І кв. 2019 року
2
3
4
Реалізація (товарний відпуск)
тис. грн
1 267 092
Надходження в мережу
млн кВт·год
30 000
Тариф на передачу електроенергії
коп./кВт·год
4,224
Довідково: витрати на ремонт
тис. грн
20 430
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Додаток 2.2.4.
Структура тарифу на послуги з передачі електричної енергії ДП «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» за ІІ квартал 2019 року
ІІ кв. 2019
№
СТАТТІ ВИТРАТ
Одиниця виміру
з/п
року
1
2
3
4
1
ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ
тис. грн
656 230
1.1
Послуги виробничого характеру
тис. грн
32 858
1.2
Витрати на охорону праці та техніку безпеки
тис. грн
1 691
1.3
Сировина та допоміжні матеріали
тис. грн
24 402
1.4
Паливо зі сторони
тис. грн
14 938
1.5
Енергія зі сторони
тис. грн
6 312
1.6
Витрати на оплату праці
тис. грн
326 530
1.7
Нарахування на заробітну плату
тис. грн
71 837
1.8
Амортизація
тис. грн
106 093
1.9
Інші витрати
тис. грн
71 569
2
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
тис. грн
129 173
2.1
Матеріальні витрати
тис. грн
6 515
2.2
Витрати на оплату праці
тис. грн
90 183
2.3
Нарахування на заробітну плату
тис. грн
19 841
2.4
Амортизація
тис. грн
2 404
2.5
Інші витрати
тис. грн
10 230
3
ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ
тис. грн
7 850
3.1
На дослідження та розробки
тис. грн
2 297
3.2
Інші
тис. грн
5 553
3.3
Витрати на утримання Держенергонагляду
тис. грн
0
4
УСЬОГО ВИТРАТ
тис. грн
793 253
4.1
Матеріальні витрати
тис. грн
86 716
4.2
Витрати на оплату праці
тис. грн
416 713
4.3
Нарахування на заробітну плату
тис. грн
91 678
4.4
Амортизація
тис. грн
108 497
4.5
Інші витрати
тис. грн
89 649
5
Фінансові витрати
тис. грн
180 999
6
Коригування витрат*
тис. грн
-108 654
7
УСЬОГО ВИТРАТ
тис. грн
865 598
8
Витрати з прибутку на:
тис. грн
853 379
8.1
Прибуток у т.ч.
тис. грн
699 771
8.1.1 капітальні інвестиції
тис. грн
120 084
8.1.2 витрати на погашення кредитів
тис. грн
576 750
дольовий внесок до громадських енергетичних
8.1.3
тис. грн
1 046
організацій
8.1.4 інші витрати
тис. грн
1 891
8.2
Податок на прибуток
тис. грн
153 608
9
Реалізація (товарний відпуск)
тис. грн
1 718 977
10
Надходження в мережу
млн кВт·год
24 200
11
Тариф на передачу електроенергії
коп./кВт·год
7,103
12
Довідково: витрати на ремонт
тис. грн
62 758
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Додаток 2.2.5.
Структура тарифу на послуги з передачі електричної енергії ПрАТ «НАЦІОНАЛЬНА
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» за ІІ півріччя 2019 року
№
з/п

Перелік складових частин витрат з
передачі електричної енергії, що
включаються в розрахунок тарифу

Одиниця
виміру

У тарифі,
розрахованому на II
півріччя 2019 року

1

Операційні витрати

тис. грн

-71 484

1.1

Матеріальні витрати

тис. грн

179 370

1.1.1

послуги виробничого характеру

тис. грн

24 239

1.1.2

сировина та допоміжні матеріали

тис. грн

13 506

1.1.3

паливно-мастильні матеріали

тис. грн

16 588

1.1.4

витрати на ремонт
витрати на електричну
господарчих потреб

тис. грн

105 021

тис. грн

15 328

тис. грн

4 688

1.1.5
1.1.6

енергію

для

тис. грн

1 161 820

1.3

витрати на охорону праці
Витрати, пов’язані з купівлею електричної
енергії з метою компенсації технологічних
витрат електричної енергії
Витрати на оплату праці

тис. грн

825 239

1.4

Відрахування на соціальні заходи

тис. грн

181 552

1.5

тис. грн

476 810

тис. грн

0

1.7

Амортизація
Витрати
(доходи)
від
управління
обмеженнями з розподілу пропускної
спроможності міждержавного перетину
Інші операційні витрати (розшифрувати)

тис. грн

146 720

1.8

Коригування необхідного доходу (витрат)*

тис. грн

-3 042 995

2

Фінансові витрати

тис. грн

308 935

3

Витрати з прибутку:

тис. грн

1 478 096

3.1

прибуток (чистий прибуток) у т.ч.

тис. грн

863 602

3.1.1

капітальні інвестиції

тис. грн

205 246

3.1.2

на повернення залучених кредитних коштів

тис. грн

653 475

3.1.3

інші витрати з прибутку

тис. грн

4 881

3.2

відрахування частини чистого прибутку

тис. грн

347 249

3.3

податок на прибуток

тис. грн

267 245

1.2

1.6
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Продовження додатка 2.2.5.
Структура тарифу на послуги з передачі електричної енергії ПрАТ «НАЦІОНАЛЬНА
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» за ІІ півріччя 2019 року

6

Перелік складових частин витрат з передачі
електричної енергії, що включаються в
розрахунок тарифу
Витрати
на
виконання
спеціальних
обов’язків
для
забезпечення
загальносуспільних інтересів, у тому числі:
із
забезпечення
збільшення
частки
виробництва
електричної
енергії
з
альтернативних джерел для приватних
домогосподарств
із
забезпечення
збільшення
частки
виробництва
електричної
енергії
з
альтернативних джерел, крім приватних
домогосподарств
Дефіцит або профіцит коштів у частині
надходження та витрат, пов’язаних з
наданням
послуг
із
приєднання
електроустановок
замовників
до
електричних мереж
Усього витрат (необхідний дохід)

7

Обсяг передачі електричної енергії

8

Тариф

№
з/п
4

4.1

4.2

5

Одиниця
виміру

У тарифі,
розрахованому на II
півріччя 2019 року

тис. грн

6 578 595

тис. грн

114 295

тис. грн

6 464 300

тис. грн

0

тис. грн

8 294 142

МВт∙год

71 168 000

грн/МВт∙год

116,54
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Додаток 2.2.6.
Структура тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на ІІ
півріччя 2019 року ПрАТ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»
Перелік складових частин витрат на
У тарифі,
№
послуги з диспетчерського (оперативноОдиниця виміру
розрахованому на
з/п
технологічного) управління, що
II півріччя 2019 року
включаються в розрахунок тарифу
1
Операційні витрати:
тис. грн
669 019
1.1 Матеріальні витрати:
тис. грн
31 291
1.1.1

послуги виробничого характеру

тис. грн

3 537

1.1.2

сировина та допоміжні матеріали

тис. грн

3 450

1.1.3

паливно-мастильні матеріали

тис. грн

4 236

1.1.4

витрати на ремонт

тис. грн

14 958

1.1.5

електроенергія на господарські потреби

тис. грн

3 913

1.1.6

витрати на охорону праці

тис. грн

1 197

тис. грн
тис. грн
тис. грн

210 694
46 352
27 418

тис. грн

9 019

тис. грн

4 231

тис. грн

0

тис. грн

428 742

1.9
1.10
2
3

Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Витрати на послуги адміністратора
розрахунків
Витрати на послуги адміністратора
комерційного обліку
Витрати на врегулювання системних
обмежень
Витрати на придбання допоміжних
послуг
Інші операційні витрати (розшифрувати)
Коригування витрат *
Фінансові витрати
Витрати з прибутку

тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

34 266
-122 994
78 874
385 662

3.1

прибуток (чистий прибуток) у т.ч.

тис. грн

228 775

3.1.1

капітальні інвестиції

тис. грн

60 688

3.1.2

на повернення залучених кредитних
коштів

тис. грн

166 840

3.1.3

інші витрати з прибутку

тис. грн

1 247

3.2

відрахування частини чистого прибутку

тис. грн

88 656

3.3

податок на прибуток

тис. грн

68 231

4

Усього необхідний дохід (витрати)

тис. грн

1 133 555

5

Обсяг передачі електричної енергії

МВт∙год

66 970 000

6

Обсяг виробництва електричної енергії

МВт∙год

74 000 000

7

Тариф

грн/МВт∙год

8,04

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
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Додаток 2.2.7.
Середні тарифи на послуги з розподілу електроенергії за 2019 рік
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Оператори системи розподілу

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»
АТ
«ДТЕК
ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
АТ«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
ПрАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»
ПРАТ
«ДТЕК
КИЇВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»
ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»
ТОВ
«ЛУГАНСЬКЕ
ЕНЕРГЕТИЧНЕ
ОБ’ЄДНАННЯ»
ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»
АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»
ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»
ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»
АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»
АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС»
ДП
«РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ»
ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»
ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М»
(м. НОВОЯВОРІВСЬК)
ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М»
(м. НОВИЙ РОЗДІЛ)
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
КП «МІСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»
ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»

Тарифи на послуги з
розподілу електричної енергії
грн/МВт·год (без урахування
податку на додану вартість)
1 клас

2 клас

101,58
67,58

668,79
580,48

54,48

412,54

114,42
116,72
146,65
51,61

630,80
692,84
723,11
452,97

48,15

191,24

110,00
149,05

432,48
726,27

248,07

1 023,90

87,96
105,28
84,87
65,49
82,84
106,72
90,66
100,09
104,51
169,65
107,52
68,57
67,67
118,12
8,67

545,54
554,39
527,77
507,45
707,65
532,98
749,25
684,03
434,84
573,36
682,84
515,66
567,02
706,32
459,37

63,12

251,97

24,85

410,80

124,23

462,23

104,73

883,90

22,35
81,35
49,88
69,16

348,29
330,15
501,94
461,06
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Додаток 2.2.8.
Планові та фактичні інвестиції в магістральні (міждержавні) та розподільні мережі
Планові та фактичні інвестиції в магістральні (міждержавні) електричні мережі за 2005 2019 роки

0

3 160
3 008

2 469

120

152

3 244
3 409

2 106
1 794
312

549

759

221

2 418
1 660

1 820
1 599

1 348
995
352

883
675
208

896
760
136

435
421
14

9

1 000

287
278

2 000

1 116
1 075

3 000

2 445
1 896

4 000

41

млн грн (без ПДВ)

5 000

2 878
2 758

4 512

5 027

6 000

2 751

7 000

1 761

6 653

7 496

8 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
План
Факт
Недофінансування

Планові та фактичні інвестиції в розподільні електричні мережі за 2009 – 2019 роки

4287

5 031

373

898

744

3 301

4 199
1 151

2 044
1 477

3 230

3 521

676

735

1 144 2 117

3 261

3 342

4 018

4 239

4 382

4 974
3 001

3 810
258

1 000

809

2 000

538

3 000

2 617
2 079

4 000

2 031
1 773

млн грн (без ПДВ)

5 000

5 253
4880

6 000

0
2009

2010

2011

План

2012

2013

Факт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Недофінансування
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Додаток 2.2.9.
Інвестиційні програми на 2018 – 2019 роки та їх фінансування, тис. грн (без ПДВ)
№
з/п

2018

Компанія
план

2019

факт

%

план

факт

%

1

ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"

5 377

3 988

74,2%

6 953

7 020

101,0%

2

ПАТ "Вінницяобленерго"

225 907

235 603

104,3%

179 726

184 070

102,4%

3

109 498

110 338

100,8%

129 504

130 538

100,8%

4

ПрАТ "Волиньобленерго"
АТ "ДТЕК Дніпровські
електромережі"

468 721

461 141

98,4%

561 093

529 927

94,4%

5

АТ "ДТЕК Донецькі електромережі"

100 677

99 880

99,2%

161 167

151 412

93,9%

6

АТ "Житомиробленерго"

206 236

207 715

100,7%

184 741

184 871

100,1%

7

ПрАТ "Закарпаттяобленерго"

143 701

146 027

101,6%

181 964

182 491

100,3%

8

ПАТ "Запоріжжяобленерго"

118 789

2 328

2,0%

134 536

105 019

78,1%

9

ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі"

501 212

460 238

91,8%

375 838

318 767

84,8%

10

ПрАТ "Київобленерго"

231 114

232 185

100,5%

278 868

263 756

94,6%

11

174 231

157 814

90,6%

149 220

144 863

97,1%

12

ПрАТ "Кіровоградобленерго"
ТОВ "Луганське енергетичне
об'єднання"

13

ПрАТ "Львівобленерго"

205 114

14

АТ "Миколаївобленерго"

109 556

77 008

70,3%

15

АТ "Одесаобленерго"

350 318

350 321

100,0%

16

ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля"

4 890

0

0,0%

17

ПАТ "Полтаваобленерго"

247 770

228 593

18

АТ "Прикарпаттяобленерго"

164 623

19

ПрАТ "Рівнеобленерго"

20

ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі"

21

ПАТ "Сумиобленерго"

22
23

49 885

звіт не надано

260 511

100,4%

90 147

59 824

66,4%

386 742

378 650

97,9%

2 856

634

22,2%

92,3%

183 838

173 254

94,2%

165 642

100,6%

191 486

192 418

100,5%

133 778

133 228

99,6%

98 006

97 620

99,6%

92 156

91 951

99,8%

85 487

80 842

94,6%

176 654

183 250

103,7%

132 139

137 556

104,1%

ВАТ "Тернопільобленерго"

65 227

56 993

87,4%

81 445

84 035

103,2%

ДП "Регіональні ЕМ"

50 367

2 141

4,2%

34 943

13 720

39,3%

24

ПАТ "Укрзалізниця"

231 569

157 301

67,9%

427 472

300 549

70,3%

25

АТ "Харківобленерго"

277 270

18 409

6,6%

246 434

246 931

100,2%

26

АТ "Херсонобленерго"

146 572

134 314

91,6%

228 462

217 426

95,2%

27

АТ "Хмельницькобленерго"

102 110

100 847

98,8%

128 120

126 703

98,9%

28

ПрАТ ПЕЕМ "ЦЕК"

22 975

23 235

101,1%

34 144

34 149

100,0%

29

ПАТ "Черкасиобленерго"

90 296

9 019

10,0%

67 603

35 731

52,9%

30

АТ "Чернівціобленерго"

84 518

84 521

100,0%

76 181

76 181

100,0%

31

ПАТ "Чернігівобленерго"

138 998

145 030

104,3%

153 223

160 395

104,7%

32

КП "Міські електричні мережі"

1 126

876

77,8%

1 651

313

18,9%

5 031 236

4 287 064

85,2%

5 253 450

4 880 175

92,9%

Усього

207 131

програма не схвалена

101,0%

259 462
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Додаток 2.2.10.
Обсяги закупівлі електричної енергії на ОРЕ з метою експорту за межі України
у 2015 – 2019 роках, млн кВт·год
7 000

644,0
6 000

955,8

5 000
1133,9

0,0

4 000

0,0

3 000

5825,3
5210,9

2 000

4013,2

4032,2

2016

2017

3616,9

1 000

0
2015

Країни ENTSO-E

Республіка Білорусь

Російська Федерація

2018

2019

Республіка Молдова
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Додаток 2.3.1.
Динаміка основних складових тарифу ДП «НАЕК «Енергоатом» (у тарифах на виробництво
електричної та теплової енергії), ПрАТ «Укргідроенерго» (у тарифах на виробництво
електричної енергії) та ТЕЦ (у тарифах на виробництво електричної енергії)

5 000

10 000

15 000

20 000

30 000

3 125

5 660

4 502

607

3 426

1 958

25 000

2 403

18 387

1 837

5 978

0

3053

16 896

3 462

2017

2 437

7 788

1 166
1 709

2018

5992

865
935

4844

5029

І п.
2019

885
1143

Динаміка основних складових витрат тарифу на електроенергію АЕС, млн грн

35 000

40 000

45 000

витрати на оплату праці
паливо (СЯП+ВЯП)
витрати на ремонт
амортизаційні відрахування
фінансовий результат від звичайної діяльності

484
0

260

1 542

1 360
1 000

амортизаційні відрахування

682

485

845

486

2 000

1 100

2017

158280 410

440

527

397 276

269

2018

763

197

І п.
274
2019

92

Динаміка основних складових витрат тарифу на електроенергію ГЕС ПрАТ
"Укргідроенерго", млн грн

3 000

1 058
4 000

1 892

610

559

545

597

5 000

6 000

електроенергія на заповнення водойм ГАЕС

рентна плата за воду

оплата праці та ЄСВ

податок на прибуток

дивіденди

капітальні інвестиції (з прибутку)

повернення кредитів (без %%)

інше

7 000

8 000

224398

2018

2017

5000

15160

7000

9000

354 842

208
166
650

13914

720

8327

225
179

І п. 2019

84
73
534

Динаміка основних складових витрат тарифу на електроенергію ТЕЦ, млн грн

11000

13000

414

15000

па ливо

виробничі послуги

витра ти на опла ту праці

а мортизаційні ві драхування і нші

1548

17000

сировина і доп ма теріали
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Додаток 2.3.2.
Планові та фактичні обсяги фінансування інвестиційних програм ДП «НАЕК «Енергоатом»,
ТЕЦ та ПрАТ «Укргідроенерго»

Планові та фактичні обсяги фінансування інвестиційних програм ТЕЦ
млн грн

1217

1200
878
800

756

732
428

446

400

474
372

409

388
278

252

0
2014

2015
2016
Інвестиці йні програми (пла н)

2017
2018
Інвестиці йні програми (фа кт)

2019
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Додаток 2.3.3
Динаміка середньозважених величин «зелених тарифів»

238

70%

73,2%

71,6%

76,1%

80%

62,8%

90%

76,6%

Додаток 2.3.4
Структура платежів за вироблену електроенергію виробниками, що працюють за ціновими
заявками, %

60%
50%

"Центренерго"

-0,6%
-5,4%
7,0%

"Західенерго"

16,7%
9,1%

15,5%

15,7%

6,1%
-0,8%
0,4%
7,2%

"Дніпроенерго" "Донбасенерго"

5,8%
-0,4%
-0,1%
2,8%

0%

7,3%
0,0%
3,3%
8,2%

10%

18,4%

20%

4,6%
-0,6%
-0,8%
5,0%

30%

15,3%

40%

"Східенерго"

-10%
Пла ті ж за електроенергію
Пла ті ж за робочу потужні сть
Пла ті ж за ма невреність
Зменшення пла тежу блоку за порушення
Дода тковий пла тіж на реконструкцію та модернізацію енергетичного обладнання
Інші пла тежі
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Додаток 2.3.5.
Середній тариф закупівлі електроенергії у ГК ТЕС у 2015 – 2019 роках
грн/МВт.год

2 700

2 200

1 700

1 200

700

200

Січень

Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2015

2016

2017

2018

2019
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Додаток 2.3.6.
Обсяги електричної енергії, проданої на ОРЕ, та розрахунки за неї в період
2014 – 2019 років
Товарний
відпуск е/е в
ринок,
тис. кВт∙год
НАЕК
«Енергоатом»

2014

2015

83 220 153

82 561 794

ТЕС

62 031 687

44 456 593

ГЕС
ТЕЦ
Виробники
е/е з
альтернативн
их джерел
Інші
виробники
Усього по
виробниках
електроенергі
ї

8 638 834
9 778 672

6 290 379
8 932 857

76 162
263
44 903
827
8 550 186
9 810 228

2 033 414

1 769 171

94 073

Оплата
поточного
періоду з
урахуванням
доплат за 15
діб
наступного
періоду,
тис. грн
НАЕК
«Енергоатом»
ТЕС
ГЕС
ТЕЦ
Виробники
е/е з
альтернативн
их джерел
Інші
виробники
Усього:
Оплата
поточного
періоду з
урахуванням
доплат за 15
діб
наступного
періоду, %
НАЕК
«Енергоатом»
ТЕС
ГЕС
ТЕЦ
Виробники
е/е з
альтернативн
их джерел
Інші
виробники
Усього:

2016

2017

2018

6 міс 2019

Усього за період

80 502 074

79 609 007

40 259 464

442 314 754

40 526 101

43 108 471

20 878 926

255 905 604

9 806 015
9 212 672

11 187 740
9 346 500

4 135 556
5 279 457

48 608 711
52 360 385

1 805 890

2 104 877

2 783 551

2 446 098

12 943 002

51 890

69 057

73 019

73 293

46 781

408 114

165 796
833

144 062
684

141 301
451

142 224 758

146 108
560

73 046 282

812 540 569

2014

2015

2016

2017

2018

6 міс 2019

Усього за період

24 941 894

36 926 636

44 923 130

52 438 502

24 300 807

225 566 762

49 553 168

42 674 450

75 964 486

91 505 974

38 340 050

363 571 761

2 955 927

5 060 675

6 701 928

9 501 090

3 003 799

34 252 499

11 504 525

16 610 685

20 631 610

23 946 180

10 444 989

100 570 058

6 717 250

9 037 222

10 217
262

12 266 458

16 812 013

11 538 237

66 588 442

97 041

62 438

96 217

110 185

118 553

80 783

565 217

95 769 804

110 372
106

142 344
056

160 597 797

194 322
312

87 708 665

791 114 741

2014

2015

2016

2017

2018

6 міс 2019

Усього за період

89,8

93,9

97,5

97,6

99,5

87,3

95,2

94,1
95,0
85,8

90,9
94,4
92,4

97,9
97,7
96,7

97,9
97,7
97,7

99,5
99,5
99,4

86,9
86,0
91,3

95,6
96,3
94,9

97,1

98,1

100,0

100,0

100,0

84,8

96,4

90,4

92,4

96,9

97,7

99,6

88,3

94,6

92,2

92,8

97,8

97,9

99,5

87,1

95,5

42 035
794
65 533
634
7 029 080
17 432
069

241

Додаток 2.4.1.
Динаміка цін постачальників універсальних послуг
I квартал

№

Постачальники
універсальних послуг

Для споживачів від мереж
відповідного виділеного ОСР,
грн/кВт∙год (без ПДВ)

Для споживачів від
мереж АТ
"Укрзалізниця",
грн/кВт∙год (без ПДВ)

1 клас

2 клас

1 клас

2 клас

Для споживачів від мереж інших
ОСР, грн/кВт∙год (без ПДВ)

1 клас

2 клас

ОСР, до мереж яких
приєднані споживачі
відповідного ПУП

1

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ»

1,91690

2,54858

1,89988

2,24519

2

ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ»

1,86075

2,42995

1,88128

2,22642

1,83615

2,02184

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ»

3

ТОВ
«ДНІПРОВСЬКІ
ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

1,82367

2,19153

1,87925

2,22456

1,84798

2,27599

ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

1,81745

2,08820

ТОВ «ДТЕК
МЕРЕЖІ»

1,81856

2,19029

1,86555

2,05124

1,93456

2,33382

4

5
6
7

ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ
ПОСЛУГИ»

ТОВ
«ЖИТОМИРСЬКА
ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»
ТОВ
«ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ»
ТОВ
«ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧ
АННЯ»

1,94456

2,54097

1,91051

2,25582

1,93000

2,56794

1,89471

2,24002

1,95680

2,61403

1,89347

2,23878

1,83502

2,29012

1,88322

2,22853

ВИСОКОВОЛЬТНІ

ПРАТ
«ДТЕК
ПЕМЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ»
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

242

Продовження додатка 2.4.1.
Динаміка цін постачальників універсальних послуг
8

ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ
ПОСЛУГИ»

1,81142

1,97765

1,86649

2,21180

9

ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»

1,92368

2,32294

1,88383

2,22914

ТОВ
«КІРОВОГРАДСЬКА
ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»

1,98154

ТОВ «ЕНЕРА СХІД» (Луганська
обл.)

2,13485

10

11

12

13
14
15

ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ»

ТОВ
«МИКОЛАЇВСЬКА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»
ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»
ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»

1,87993

2,59887

2,96379

2,39030

1,89855

1,93610

1,87441

1,90634

2,30560

1,93225

2,56045

1,82876

1,99499

1,87241

2,42288

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

1,79262

2,25975

ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС»

1,89114

2,07683

1,82945

2,01514

1,89229

2,29348

1,89897

2,69636

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ»
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ»
ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М»
(м. Новояворівськ)
ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» (м. Новий
Розділ)

1,76000

2,23000

ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
ПРАТ
«ДТЕК
КИЇВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

2,24386

2,28141

2,21972

1,88000

2,39000

1,87000

2,21000

1,87556

2,38412

1,87915

2,22446

1,88497

2,43544

1,91111

2,25642

ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС»
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Продовження додатка 2.4.1.
Динаміка цін постачальників універсальних послуг

16

17

ТОВ
«ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»

ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»

1,88916

1,89688

2,58420

2,40891

1,89788

1,87983

2,24319

2,22514

18

ТОВ «ЕНЕРА СУМИ»

1,88532

2,58349

1,90299

2,24830

19

ТОВ
«ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ»

1,93475

2,59870

1,91038

2,25569

20

ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ»

1,90004

2,27669

1,87537

2,22068

1,97182

2,42237

1,90596

2,54150

1,88163

2,22694

22

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»
ТОВ
«ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ»

23

ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ»

1,87512

2,37954

1,89210

2,23741

24

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»

1,84980

2,43841

1,86953

2,21484

25

ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ»

1,93573

2,56393

1,88731

2,23262

21

1,92225

2,58620

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»

1,87815

2,46676

1,90340

2,41377

1,91512

2,55306

1,90420

2,56815

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»

1,81940

2,33413

КП «МІСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»

1,91692

2,55486

АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»
ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
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Продовження додатка 2.4.1.
Динаміка цін постачальників універсальних послуг
II квартал

№

Постачальники
універсальних послуг

Для споживачів від мереж
відповідного виділеного ОСР,
грн/кВт∙год (без ПДВ)

Для споживачів від
мереж АТ
"Укрзалізниця",
грн/кВт∙год (без ПДВ)

1 клас

2 клас

1 клас

2 клас

1

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ»

1,92673

2,55841

1,90971

2,25502

2

ТОВ
«ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ»

1,87085

2,44005

1,89121

2,23652

3

4

ТОВ
«ДНІПРОВСЬКІ
ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

ТОВ
«ДОНЕЦЬКІ
ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

1,85324

1,95237

2,22110

2,54878

1,90882

1,91832

Для споживачів від мереж інших
ОСР, грн/кВт∙год (без ПДВ)

1 клас

2 клас

1,84625

2,03194

1,81576

2,08651

1,86386

2,04955

1,86062

2,31572

1,87755

2,30556

1,82526

2,09601

1,82637

2,19810

1,87336

2,05905

2,25413

2,26363

ОСР, до мереж яких
приєднані споживачі
відповідного ПУП

ДП
«РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»
ТОВ
«ДТЕК
ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»
ДП
«РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»
ПАТ
«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»
ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"
ТОВ
«ДТЕК
ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»
ПРАТ
«ДТЕК
ПЕМЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»
ДП
«РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»
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Продовження додатка 2.4.1.
Динаміка цін постачальників універсальних послуг

5
6
7
8
9

10

11

12

ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА
ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»
ТОВ
«ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ»
ТОВ
«ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧ
АННЯ»
ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ
ПОСЛУГИ»

1,94117

2,57911

1,90588

2,25119

1,97938

2,63661

1,91605

2,26136

1,83608

2,29118

1,88428

2,22959

1,81359

1,97982

1,86866

2,21397

ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»

1,93308

2,33234

1,89323

2,23854

ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА
ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»

2,03673

ТОВ «ЕНЕРА СХІД» (Луганська
обл.)

2,13485

ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ»

1,88636

2,65406

2,96379

2,39673

1,95374

1,93610

1,88084

1,94573

2,34499

ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

1,90851

2,29021

ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

1,94165

2,56985

ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

1,83816

2,00439

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

1,92760

2,47807

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

1,84781

2,31494

ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС»

1,89114

2,07683

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ»

1,83588

2,02157

1,89872

2,29991

1,90540

2,70279

1,87212

2,56716

2,29905

2,28141

2,22615

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ»
ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М»
(м. Новояворівськ)
ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М»
(м. Новий Розділ)
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
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13
14
15

16

17

ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»
ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»
ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»

ТОВ
«ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»

ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»

1,91413

2,42198

1,89894

2,24425

1,87962

2,38818

1,88321

2,22852

1,90189

2,45236

1,92803

2,27334

1,91020

1,89688

2,60524

2,40891

1,91892

1,87983

2,26423

2,22514

18

ТОВ «ЕНЕРА СУМИ»

1,89306

2,59123

1,91073

2,25604

19

ТОВ
«ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ»

2,08411

2,74806

2,05974

2,40505

20

ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ»

1,90004

2,27669

1,87537

2,22068

21

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»

1,98450

2,43505

1,88121

2,22652

1,79301

2,26014

ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС»

1,94329

2,60724

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»

1,89919

2,48780

АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

1,92444

2,43481

ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»

1,91512

2,55306

АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

1,90420

2,56815

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»

1,81940

2,33413

КП «МІСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»

1,83301

2,28811

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»
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22

ТОВ
«ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ»

1,93380

2,56934

1,90947

2,25478

23

ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ»

1,87652

2,38094

1,89350

2,23881

24

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»

1,86708

2,45569

1,88681

2,23212

25

ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ»

1,94058

2,56878

1,89216

2,23747

1,94476

2,58270

АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

1,87809

2,57313

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

III квартал (з 01.07.2019)

№

Постачальники
універсальних послуг

Для споживачів від мереж
відповідного виділеного ОСР,
грн/кВт∙год (без ПДВ)

Для споживачів від
мереж АТ
"Укрзалізниця",
грн/кВт∙год (без ПДВ)

1 клас

2 клас

1 клас

2 клас

1

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ»

2,57628

3,20796

2,55926

2,90457

2

ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ»

2,12640

2,69560

2,14676

2,49207

3

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ
ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

2,27243

2,64029

2,32801

Для споживачів від мереж інших
ОСР, грн/кВт∙год (без ПДВ)

ОСР, до мереж яких
приєднані споживачі
відповідного ПУП

1 клас

2 клас

2,10180

2,28749

2,23495

2,50570

2,28305

2,46874

2,27981

2,73491

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»

2,29674

2,72475

ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

2,67332

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ»
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ
МЕРЕЖІ»
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ»
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4

5
6
7
8
9

10
11

ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ
ПОСЛУГИ»

ТОВ
«ЖИТОМИРСЬКА
ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»
ТОВ
«ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ»
ТОВ
«ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧ
АННЯ»
ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ
ПОСЛУГИ»

2,26729

2,86370

2,23321

2,57852

2,11296

2,75090

2,07767

2,42298

1,90546

2,56269

1,84213

2,18744

2,04603

2,50113

2,09423

2,43954

2,03449

2,20072

ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»

2,03864

2,43790

ТОВ
«КІРОВОГРАДСЬКА
ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»

2,19409

ТОВ «ЕНЕРА СХІД» (Луганська
обл.)

2,11903

2,81142

2,94797

2,14015

2,41090

2,14126

2,51299

2,18825

2,37394

2,11752

2,51678

2,43487

1,99879

2,11110

1,92028

2,52867

ТОВ «ДТЕК
МЕРЕЖІ»

ВИСОКОВОЛЬТНІ

ПРАТ
«ДТЕК
ПЕМЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ»
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

2,04721

2,67541

1,94372

2,10995

2,08496

2,63543

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

2,00517

2,47230

ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС»

1,87532

2,06101

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ»

2,34410

ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
ПРАТ
«ДТЕК
КИЇВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

2,45641

2,26559
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12

13
14
15

16

17

18

ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ»

ТОВ
«МИКОЛАЇВСЬКА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»
ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»
ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»

ТОВ
«ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»

ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»

ТОВ «ЕНЕРА СУМИ»

2,11718

2,62755

2,11166

2,96422

2,44118

2,78649

1,93977

2,44833

1,94336

2,28867

2,09962

2,65009

2,12576

2,47107

2,12885

1,94374

2,97948

2,64088

2,64191

2,29316

2,11180

1,96141

2,25239

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ»

2,12954

2,53073

ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М»
(м. Новояворівськ)

2,13622

2,58618

ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М»
(м. Новий Розділ)

2,10294

2,45055

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

2,33525

2,80238

ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС»

2,31753

2,98148

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»

2,27343

2,86204

2,29868

2,80905

2,14709

2,78503

2,13617

2,80012

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»

2,05137

2,56610

КП «МІСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»

2,45697

2,45637

2,28444

2,06670

2,63847

2,45711

АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»
ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

2,30672
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19
20

2,38978

3,08482

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

2,53427

2,14076

2,59586

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»

2,19468

2,53999

2,22997

2,86791

АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

2,43067

1,94323

2,28854

2,45060

3,03921

2,47033

2,81564

2,46161

3,15665

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

2,02040

2,64860

1,97198

2,31729

2,10495

2,48160

2,08028

2,42559

2,29225

2,74280

2,18896

2,21901

2,85455

1,92625

23

ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ»

25

ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»

ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ»

22

24

2,91439

2,42287

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»
ТОВ
«ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ»

21

2,40402

ТОВ
«ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ»

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»
ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ»

3,08682

2,39850

2,74381

III квартал (з 01.08.2019)

№

1

Постачальники
універсальних послуг

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ»

Для споживачів від мереж
відповідного виділеного ОСР,
грн/кВт∙год (без ПДВ)

Для споживачів від
мереж АТ
"Укрзалізниця",
грн/кВт∙год (без ПДВ)

1 клас

2 клас

1 клас

2 клас

2,49103

3,02933

2,46728

2,66212

Для споживачів від мереж інших
ОСР, грн/кВт∙год (без ПДВ)

1 клас

ОСР, до мереж яких
приєднані споживачі
відповідного ПУП

2 клас
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2

3

4

5
6
7
8
9

ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ»

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ
ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ
ПОСЛУГИ»

ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА
ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»
ТОВ
«ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ»
ТОВ
«ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧ
АННЯ»
ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ
ПОСЛУГИ»
ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»

2,04610

2,22435

2,17633

2,53503

2,57086

2,65880

2,05478

2,23603

2,14126

2,24962

2,23348

2,19226

2,47325

2,41473

2,67718

2,21668

2,58694

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»

2,23479

2,60776

ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

2,09746

2,37848

2,10275

2,47343

2,13621

2,31996

2,01550

2,32419

ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

2,02739

2,33608

ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

1,93962

2,51113

ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

1,88492

2,01200

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

2,43087

2,33610

2,02303

2,57114

1,98569

2,18053

1,81806

2,35460

1,75015

1,94499

1,98290

2,35316

2,00225

2,19709

1,97569

2,10277

1,99758

2,19242

1,93662

2,24531

1,90681

2,10165

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ»
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ
МЕРЕЖІ»
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ»

2,04973

ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ
МЕРЕЖІ»
ПРАТ «ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ»
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10
11

12

13
14
15

16

ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА
ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»

2,08113

ТОВ «ЕНЕРА СХІД» (Луганська
обл.)

1,98187

ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ»

ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»
ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»
ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»

ТОВ
«ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»

2,02868

2,64095

2,73711

2,46281

2,01912

1,82830

2,01968

2,02314

2,80313

2,34920

2,54404

1,86035

2,27326

1,85138

2,04622

2,02430

2,40938

2,03378

2,22862

2,79872

2,20118

2,39472

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

1,96381

2,32492

ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС»

1,82325

2,00700

2,01463

2,19838

2,07704

2,38457

2,04394

2,50089

2,02777

2,43332

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

2,29389

2,65500

ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС»

2,21923

2,76928

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»

2,19259

2,65464

АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

2,21018

2,64431

ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»

2,21452

2,37830

2,20927

2,00964
2,21396

2,39602

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ»
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ»
ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М»
(м. Новояворівськ)
ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М»
(м. Новий Розділ)
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17

ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»

2,05113

2,43564

2,01982

2,21466

2,05716

2,60527

АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

2,03787

2,58792

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»

2,00916

2,47742

КП «МІСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»

2,31552

2,74965

ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»

2,31461

2,90406

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

18

ТОВ «ЕНЕРА СУМИ»

1,88942

2,49448

1,86943

2,06427

19

ТОВ
«ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ»

2,32457

2,87462

2,30652

2,50136

ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ»

2,01270

2,32217

1,98830

2,18314

2,18035

2,56414

2,09698

2,29182

2,07763

2,44789

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»

2,13194

2,68213

2,10270

2,29754

2,14004

2,68815

АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

2,38644

2,97589

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

20

22

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»
ТОВ
«ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ»

23

ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ»

1,84232

2,26396

1,85125

2,04609

24

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»

2,36976

2,83181

2,37835

2,57319

25

ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ»

1,91281

2,48432

1,88000

2,07484

21
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Динаміка цін постачальників універсальних послуг
III квартал (з 01.09.2019)

№

1
2

3

Постачальники
універсальних послуг

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ»

ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ»

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ
ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

4

ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ
ПОСЛУГИ»

5

ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА
ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»

Для споживачів від мереж
відповідного виділеного ОСР,
грн/кВт∙год (без ПДВ)

Для споживачів від
мереж АТ
"Укрзалізниця",
грн/кВт∙год (без ПДВ)

1 клас

2 клас

1 клас

2 клас

2,29543

2,83373

2,27168

2,46652

1,85050

2,02875

1,98073

1,82743

2,33943

2,37526

2,46320

2,37554

1,85918

2,04043

1,94566

1,79009

Для споживачів від мереж інших
ОСР, грн/кВт∙год (без ПДВ)

1 клас

2 клас

1,85413

2,03788

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ»

1,86818

2,30231

ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»

1,99666

2,27765

2,03538

2,39134

2,02108

2,73491

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»

2,03919

2,41216

ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

1,90189

2,18288

1,90715

2,27783

1,94061

2,12436

1,81990

2,12859

2,05402

2,23527

2,14050

1,98493

ОСР, до мереж яких
приєднані споживачі
відповідного ПУП

ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ
МЕРЕЖІ»
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ»

ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ
МЕРЕЖІ»
ПРАТ «ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ»
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»
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6
7
8
9

10
11

12

13
14

ТОВ
«ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ»
ТОВ
«ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧ
АННЯ»
ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ
ПОСЛУГИ»

1,62246

2,15900

1,55455

1,74939

1,78730

2,15756

1,80665

2,00149

1,78009

1,90717

1,80198

1,99682

ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»

1,74102

2,04971

1,71121

1,90605

ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА
ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»

1,88553

ТОВ «ЕНЕРА СХІД» (Луганська
обл.)

1,78627

ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ»

ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»
ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»

1,83308

2,44535

2,54151

2,26721

1,82352

1,63270

1,82408

1,83179

2,14048

ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

1,74402

2,31553

ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

1,68932

1,81640

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

1,81404

2,19912

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

1,76821

2,12932

ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС»

1,62765

1,81140

1,81903

2,00278

1,88144

2,18897

1,84834

2,61743

1,83217

2,19860

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

2,09829

2,45940

ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС»

2,01836

1,82754

2,01892

2,18270

2,60753

2,15360

2,34844

1,66475

2,07766

1,65578

1,98694

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ»
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ»
ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М»
(м. Новояворівськ)
ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М»
(м. Новий Розділ)
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15

16

17

ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»

ТОВ
«ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»

ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»

1,82870

2,01367

1,85553

2,21378

2,60312

2,24004

1,83818

2,00558

1,82422

2,03302

2,20042

2,01906

2,02363

2,57368

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»

1,99699

2,45904

АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

2,01458

2,44871

ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»

1,86156

2,40967

АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

1,84227

2,39232

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»

1,81356

2,28182

КП «МІСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»

2,11992

2,55405

ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»

2,11901

2,70846

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

18

ТОВ «ЕНЕРА СУМИ»

1,69382

2,29888

1,67383

1,86867

19

ТОВ
«ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ»

2,12897

2,67902

2,11092

2,30576

ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ»

1,81710

2,12657

1,79270

1,98754

1,98475

2,36854

1,90138

2,09622

1,88203

2,25229

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»

1,93634

2,48653

1,90710

2,10194

1,94444

2,49255

АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

1,64672

2,06836

1,65565

1,85049

20

22

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»
ТОВ
«ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ»

23

ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ»

21
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24

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»

2,17416

2,63621

2,18275

2,37759

25

ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ»

1,71721

2,28872

1,68440

1,87924

2,19084

2,78029

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

IV квартал

№

1
2

3

Постачальники
універсальних послуг

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ»

ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ»

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ
ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

Для споживачів від мереж
відповідного виділеного ОСР,
грн/кВт∙год (без ПДВ)

Для споживачів від
мереж АТ
"Укрзалізниця",
грн/кВт∙год (без ПДВ)

1 клас

2 клас

1 клас

2 клас

2,33765

2,86931

2,31773

2,52400

2,11418

1,53066

2,59477

1,89047

2,12645

1,54399

Для споживачів від мереж інших
ОСР, грн/кВт∙год (без ПДВ)

ОСР, до мереж яких
приєднані споживачі
відповідного ПУП

1 клас

2 клас

2,12177

2,31890

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ»

2,13178

2,56001

ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»

1,50384

1,92991

1,53931

1,73644

1,52233

1,90104

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»

1,53995

1,91466

ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

2,33272

1,75026

ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ
МЕРЕЖІ»
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ»
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4

5
6
7
8
9

10
11

ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ
ПОСЛУГИ»

ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА
ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»
ТОВ
«ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ»
ТОВ
«ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧ
АННЯ»
ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ
ПОСЛУГИ»

1,52074

1,99102

1,49065

1,69692

1,98055

2,52286

1,94705

2,15332

1,98371

2,51932

1,91903

2,12530

1,87009

2,24880

1,89175

2,09802

1,77968

1,91565

1,80232

2,00859

ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»

1,80217

2,06167

1,78588

1,99215

ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА
ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»

1,87030

ТОВ «ЕНЕРА СХІД» (Луганська
обл.)

1,82711

2,42481

2,57044

1,81218

1,67927

ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ
МЕРЕЖІ»
ПРАТ «ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ»

1,45050

1,87657

1,45162

1,86707

1,48597

1,68310

1,96334

2,22284

ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

1,81861

2,07811

ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

1,81496

2,37986

ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

1,76324

1,89921

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

1,80022

2,19056

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

1,75539

2,27924

ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС»

1,67459

1,87172

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ»

2,01845

1,88554
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12

13
14
15

16

17

18

ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ»

ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»
ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»
ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»

ТОВ
«ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»

ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»

ТОВ «ЕНЕРА СУМИ»

1,97919

2,40742

1,97386

2,18502

1,74287

1,94914

1,87138

2,27860

1,86619

2,07246

1,81313

2,20347

1,82509

2,03136

2,12961

2,11547

2,16030

2,71956

2,49770

2,83282

2,12451

2,08770

2,13467

2,16631

2,02726

2,33256

1,99519

2,76622

1,97896

2,56891

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

1,68608

2,20993

ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС»

2,13832

2,67613

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»

2,11180

2,55919

АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

2,12984

2,55807

ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»

2,12120

2,66351

АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

2,10151

2,63932

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»

2,06439

2,43758

КП «МІСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»

2,18013

1,77037

2,33078

2,29397

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ»
ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М»
(м. Новояворівськ)
ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М»
(м. Новий Розділ)

1,96918

2,34094
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19
20

2,02244

2,45067

ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»

2,02221

2,61216

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

2,00787

1,77994

2,15865

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»

2,09472

2,30099

2,12822

2,67053

АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

1,73444

2,32439

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

ТОВ
«ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ»

2,03092

ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ»

2,02571

2,33058

2,00528

2,21155

1,87984

2,25663

1,80160

2,11967

2,65990

2,56873

2,01711

2,22338

22

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»
ТОВ
«ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ»

23

ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ»

1,84824

2,26344

1,86065

2,06692

24

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»

1,71663

2,16402

1,72934

1,93561

25

ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ»

2,00173

2,56663

1,97265

2,17892

21
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Додаток 2.4.2
Тарифи на послуги постачальників універсальних послуг на 2019 рік

№

Постачальники універсальних послуг

Тарифи на послуги
постачальників
універсальних послуг,
грн/МВт∙год (без
урахування податку на
додану вартість)

Регламентуючий
документ: Постанова
НКРЕКП
№

дата

1

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ»

77,47

1863

11.12.2018

2

ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ»

62,99

1864

11.12.2018

3

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

56,78

1865

11.12.2018

4

ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

92,18

1866

11.12.2018

5

ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА
КОМПАНІЯ»

75,45

1867

11.12.2018

6

ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ»

63,49

1868

11.12.2018

7

ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ»

65,64

1869

11.12.2018

8

ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

48,96

1870

11.12.2018

9

ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»

53,00

1871

11.12.2018

10

ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК»

63,53

1872

11.12.2018

11

ТОВ «ЕНЕРА СХІД» (Луганська обл.)

118,63

1873

11.12.2018

12

ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ»

55,61

1874

11.12.2018

13

ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»

48,97

1875

11.12.2018

14

ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»

56,23

1876

11.12.2018

15

ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»

85,78

1877

11.12.2018

16

ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»

71,17

1878

11.12.2018

17

ТОВ
«РІВНЕНСЬКА
КОМПАНІЯ»

62,36

1879

11.12.2018

18

ТОВ «ЕНЕРА СУМИ»

82,20

1880

11.12.2018

19

ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ»

71,90

1881

11.12.2018

20

ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ»

57,90

1882

11.12.2018

21

ТОВ
«ХЕРСОНСЬКА
КОМПАНІЯ»

43,67

1883

11.12.2018

22

ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ»

59,32

1884

11.12.2018

23

ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ»

68,64

1885

11.12.2018

24

ТОВ
«ЧЕРНІВЕЦЬКА
КОМПАНІЯ»

52,38

1886

11.12.2018

25

ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ»

68,40

1887

11.12.2018

ОБЛАСНА

ОБЛАСНА

ОБЛАСНА

ОБЛАСНА

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
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Додаток 2.4.3.
Обсяг компенсації втрат постачальників універсальних послуг від постачання електричної енергії
побутовим споживачам (населенню) за І півріччя 2019 року

№
з/п

Постачальники універсальних
послуг

1
2

1 007 948 856
579 143 981
2 226 502 723

55 392 598

2 281 895 321

1 155 544 200

8 973 394

1 164 517 594

712 300 260

6 181 262

718 481 522

877 405 566

10 075 351

887 480 917

1 074 222 648

9 312 496

1 083 535 144

1 379 533 678

30 507 248

1 410 040 926

1 648 083 052

55 719 117

1 703 802 169

721 142 344

13 040 254

734 182 598

473 589 649
1 242 108 485

1 440 343
12 025 418

475 029 992
1 254 133 903

795 899 204

10 557 970

806 457 174

1 934 337 271

36 300 773

1 970 638 044

748 212 447
777 034 674

5 653 447
6 240 093

753 865 894
783 274 767

673 844 064

5 587 622

679 431 686

18

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ»
ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ»
ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ
ПОСЛУГИ»
ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ
ПОСЛУГИ»
ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ»
ТОВ
«ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ»
ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ
ПОСЛУГИ»
ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
ТОВ «ЕНЕРА СХІД» (Луганська обл.)
ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ»
ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»
ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»
ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ»

Сума компенсації
втрат від постачання
електричної енергії
побутовим
споживачам
(населенню), які
розраховуються за
тарифами,
диференційованими
за періодами часу
(постанова НКРЕКП
від 27 грудня
2017 року № 1420),
грн
12 318 124
4 959 391

600 739 994

4 318 872

605 058 866

19

ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ»

553 797 058

2 787 039

556 584 097

20

ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ»

1 458 373 163

17 429 312

1 475 802 475

21

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»

736 517 423

13 371 317

749 888 740

22

ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ»

742 944 347

11 617 681

754 562 028

23

ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ»
ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ»
Усього:

705 635 201

9 293 247

714 928 448

537 343 075

8 046 192

545 389 267

582 067 763
23 944 271 126

4 047 277
355 195 838

586 115 040
24 299 466 964

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

24
25
26

Сума компенсації втрат
від постачання
електричної енергії
побутовим
споживачам
(населенню)
(постанова НКРЕКП від
29 серпня 2017 року №
1050), грн

Загальна
сума
компенсації
втрат, грн

1 020 266 980
584 103 372
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Додаток 2.4.4.
Обсяг суми компенсації втрат (дотаційних сертифікатів) операторам систем розподілу на період до повної компенсації втрат постачальників
електричної енергії на закріпленій території, правонаступниками яких є оператори систем розподілу, за І півріччя 2019 року

№
з/п

Оператори системи розподілу на
період до повної компенсації втрат
постачальників електричної енергії
на закріпленій території,
правонаступниками яких є
оператори системи розподілу

Сума компенсації
втрат від постачання
електричної енергії
побутовим
споживачам
(населенню)
(постанова НКРЕКП
від 29 серпня 2017
року № 1050), грн

Сума компенсації
втрат від постачання
електричної енергії
побутовим
споживачам
(населенню), які
розраховуються за
тарифами,
диференційованими
за періодами часу
(постанова НКРЕКП
від 27 грудня 2017
року № 1420), грн

Сума компенсації втрат
від постачання
електроенергії
споживачам (крім
населення), які
розраховуються за
тарифами,
диференційованими за
періодами часу
(постанова НКРЕКП від
27 грудня 2017 року №
1421), грн

Сума компенсації
втрат Публічному
акціонерному
товариству
«Енергопостачальна
компанія
Одесаобленерго» від
постачання
електричної енергії
дитячому центру
«Молода гвардія»
(постанова НКРЕКП
від 27 грудня 2017
року
№ 1422), грн

Сума компенсації втрат
ТОВ «ДТЕК
ВИСОКОВОЛЬТНІ
МЕРЕЖІ» від здійснення
постачання електричної
енергії пільговим
категоріям споживачів,
що
проживають/розміщені у
зоні проведення
антитерористичної
операції (постанова
НКРЕКП від 29 серпня
2017 року № 1027), грн

Загальна
сума
компенсації
втрат, грн

1

ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

26 622 207

13 022 930

-143 493

0

0

39 501 644

2

10 859 000

5 253 399

-1 443 785

0

0

14 668 614

87 182 998

62 905 356

-58 559 616

0

0

91 528 738

4

ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»
АТ
«ДТЕК
ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
АТ
«ДТЕК
ДОНЕЦЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

2 335 724

9 869 099

-4 166 335

0

0

8 038 488

5

АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

-5 356 623

6 019 484

5 350 355

0

0

6 013 216

6

ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

19 047 371

9 509 469

1 718 171

0

0

30 275 011

7

46 407 569

15 414 014

-2 885 960

0

0

58 935 623

8

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»
ПРАТ
«ДТЕК
КИЇВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

87 599 240

37 770 487

32 452

0

0

125 402 179

9

ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

81 488 119

69 520 133

-997 538

0

0

150 010 714

10

ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

10 807 187

11 615 314

-269 090

0

0

22 153 411

11

ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»
ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ»

-9 328 735

12 944 240

11 674 687

0

0

15 290 192

3 157 197

1 322 471

1 037 296

0

0

5 516 964

3

12
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Продовження додатка 2.4.4.
Обсяг суми компенсації втрат (дотаційних сертифікатів) операторам системи розподілу на період до повної компенсації втрат постачальників
електричної енергії на закріпленій території, правонаступниками яких є оператори системи розподілу, з І півріччя 2019 року

-17 767 665
-2 501 193
469 694

Сума компенсації втрат
Публічному
акціонерному
товариству
«Енергопостачальна
компанія
Одесаобленерго» від
постачання електричної
енергії дитячому
центру «Молода
гвардія»
(постанова НКРЕКП
від 27 грудня 2017 року
№ 1422), грн
0
844 599
0

Сума компенсації втрат
ТОВ «ДТЕК
ВИСОКОВОЛЬТНІ
МЕРЕЖІ» від здійснення
постачання електричної
енергії пільговим
категоріям споживачів,
що
проживають/розміщені у
зоні проведення
антитерористичної
операції (постанова
НКРЕКП від 29 серпня
2017 року № 1027), грн
0
0
0

Сума компенсації
втрат від
постачання
електричної енергії
побутовим
споживачам
(населенню)
(постанова НКРЕКП
від 29 серпня 2017
року № 1050), грн

Сума компенсації
втрат від постачання
електричної енергії
побутовим
споживачам
(населенню), які
розраховуються за
тарифами,
диференційованими
за періодами часу
(постанова НКРЕКП
від 27 грудня 2017
року № 1420), грн

Сума компенсації
втрат від постачання
електроенергії
споживачам (крім
населення), які
розраховуються за
тарифами,
диференційованими
за періодами часу
(постанова НКРЕКП
від 27 грудня 2017
року № 1421), грн

№
з/п

Оператори системи розподілу на
період до повної компенсації втрат
постачальників електричної енергії
на закріпленій території,
правонаступниками яких є
оператори системи розподілу

13
14
15

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

36 573 270
41 021 715
8 461 031

10 863 664
39 369 845
6 574 752

16
17
18
19
20

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»
ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»
ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»
АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»

19 533 768

7 443 246

716 790

0

0

27 693 804

21
22
23
24

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

25
26

ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»
ДП
«РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ»
ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС»
ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
ТОВ
«ДТЕК
ВИСОКОВОЛЬТНІ
МЕРЕЖІ»
Усього:

12 450 221
1 495 482
4 072 720
8 009 803
28 929 321
16 316 740
6 417 323
8 219 769
3 775 633
-162 492

5 435 621
4 076 958
2 925 384
18 070 102
14 876 355
11 142 982
9 651 087
9 859 102
5 367 759
304 787

4 017 105
2 487 182
-3 896 883
-4 799 517
-16 201 102
9 079
3 028 266
1 054 676
-1 741 690
-6 154 139

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21 902 947
8 059 622
3 101 221
21 280 388
27 604 574
27 468 801
19 096 676
19 133 547
7 401 702
-6 011 844

796 683

31 440

-6 094 073

0

0

-5 265 950

1 188 705
5 827 145

212 535
2 379 878

82 768
-3 953 837

0
0

0
0

1 484 008
4 253 186

2 518

0

8 027 271

0

22 692

8 052 481

563 750 609

403 751 893

-91 870 124

844 599

22 692

876 499 669

27
28
29
30
31

Загальна
сума
компенсації
втрат, грн

29 669 269
78 734 966
15 505 477
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Додаток 2.4.5.
Динаміка сум та структура компенсації втрат енергопостачальним компаніям від здійснення
постачання електроенергії окремим категоріям споживачів за 2015 – 2019 рр., тис грн (без ПДВ)
Компенсація втрат
Сума
компенсації
втрат
постачання е/е населенню
населеним пунктам

від
та

Сума
компенсації
втрат
від
постачання е/е споживачам, які
розраховуються за диф. тарифами
Сума
компенсації
втрат
від
постачання
е/е
побутовим
споживачам, які розраховуються за
диф. тарифами
Сума
компенсації
втрат
від
постачання е/е, що використовується
для
зовнішнього
освітлення
населених пунктів
Сума
компенсації
втрат
від
постачання
е/е
міському
електричному транспорту
Сума
компенсації
втрат
від
здійснення
постачання
е/е
вугледобувним підприємствам
Сума
компенсації
втрат
від
здійснення постачання е/е дитячим
центрам "Артек" і "Молода гвардія"
Сума
компенсації
втрат
від
здійснення постачання е/е для
суб'єктів господарської діяльності, які
реалізують інноваційні проекти
Сума компенсації втрат ТОВ «ДТЕК
ВИСОКОВОЛЬТНІ
МЕРЕЖІ»
від
здійснення постачання електричної
енергії
пільговим
категоріям
споживачів,
що
проживають/розміщені
у
зоні
проведення
антитерористичної
операції (постанова НКРЕКП від 29
серпня 2017 року № 1027), грн
Сума компенсації втрат АТ «ДТЕК
ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від
здійснення постачання електричної
енергії
пільговим
категоріям
споживачів, що знаходяться на
території
проведення
антитерористичної
операції
(постанова НКРЕКП від 28 серпня
2018 року № 914), грн
Разом

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік
(І півріччя)

40 336 707

41 145 273

32 833 452

40 533 050

24 508 022

2 239 963

2 929 554

3 102 292

3 454 214

-91 870

92 096

241 441

529 287

641 284

758 948

411 876

440 348

124 782

0

0

784 495

707 299

3 385

0

0

-21 393

0

0

0

0

2 254

1 987

1 634

1 256

845

1 592

0

0

0

0

0

0

15

45

23

0

0

0

713 683

0

43 847 590

45 465 902

36 594 846

45 343 531

25 175 967
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Додаток 2.4.6.
Фактичні значення показників якості надання послуг кол-центрами ОСР за 2019 рік
№
з/п

Ліцензіати з постачання
електричної енергії за
регульованим тарифом

1
2
3

АТ «Вінницяобленерго»
ПрАТ «Волиньобленерго»
АТ «ДТЕК Дніпровські
електромережі»
АТ «ДТЕК Донецькі
електромережі»
АТ «Житомиробленерго»
ПрАТ «Закарпаттяобленерго»
ПАТ «Запоріжжяобленерго»
ПрАТ «ДТЕК Київські
електромережі»
ПрАТ «Київобленерго»
ПрАТ «Кіровоградобленерго»
ТОВ «Луганське енергетичне
об’єднання»
ПрАТ «Львівобленерго»
АТ «Миколаївобленерго»
АТ «Одесаобленерго»
АТ «Полтаваобленерго»
АТ «Прикарпаттяобленерго»
ПрАТ «Рівнеобленерго»
ПАТ «Сумиобленерго»
ВАТ «Тернопільобленерго»
АТ «Харківобленерго»
АТ «Херсонобленерго»
АТ «Хмельницькобленерго»
ПАТ «Черкасиобленерго»
АТ «Чернівціобленерго»
АТ «Чернігівобленерго»
ПрАТ «ПЕЕМ ЦЕК»
АТ «Укрзалізниця»*

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Кількість
Рівень
вхідних
сервісу
дзвінків, на протягом
які відповів 30 секунд
оператор

525 830
465 743

68
75,92

Відсоток
втрачених
дзвінків(без
урахування
втрачених
дзвінків у
IVR)
10
3,5

Середній
час у черзі
дзвінків,
секунд

24
91

Середня
кількість
дзвінків,
оброблених
одним
оператором
(за зміну)
184
161

655 610

36

34

281

103

157 937

40

41

81

47

395 277
263 956
495 556

61
55
64,13

9,9
30
19,5

39
78
50

117
104
212

415 101

48

22

138

61

1 105 879
460 639

33,3
49

12,98
21

106
97

164
137

225 100

81,47

4,72

15

91

994 040
200 021
886 500
366 885
684 385
511 513
297 476
240 515
286 717
478 424
571 399
524 709
216 140
232 212
117 959
-

87,7
69,24
51,9
77,4
70,5
57,23
76,7
75,85
23,97
28,48
46
51,82
48,4
63
67,76
-

26,4
3,08
15
8,96
9,6
14,47
7,16
9,61
38,44
45,88
9
23,33
17,57
8
7,96
-

26
27
69
19
28
73
20
104
155
59
95
51
78
33
27
-

146
72
139
93
155
106
115
80
69
153
576
69
104
73
86
-

* - інформацію не надано
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Додаток 2.4.7.
Кількість звернень, прийнятих операторами кол-центрів ОСР у 2019 році за тематикою
Код
теми
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

T6
Т7

Т8

Тема
Приєднання
мережі

Підтема
до

Плата за приєднання
Порушення встановлених строків приєднання
Процедура надання технічних вимог
Тимчасове підключення
Перешкоди з боку компанії для здійснення
приєднання
Інше
Облік
Зчитування та передача показів лічильника
Робота лічильника
Багатозонний облік
Експертиза лічильника
Ремонт лічильника
Повірка лічильника
Заміна лічильника
Інше
Якість
Якість електроенергії (напруга)
електропостачан Надійність (безперервність) електропостачання
ня
Інше
Договір
про Укладання договору
надання послуг з Зміна договору
розподілу
Неповна інформація в договорі
Розірвання договору
Комерційні умови оплати
Строки підписання договору після подання заяви
Інше
Активація послуг Початок постачання після зміни власника
(подача напруги приміщення
за
заявою Підключення споживача після відключення на
споживача)
певний строк за його заявою
Відключення за несплату рахунків
Виставлення
Неправильно виставлений рахунок
рахунків
за Незрозумілий рахунок
розподіл
Заборгованість за рахунком
електроенергії
Інше
Тариф
на Зміни тарифу
розподіл
Неправильний тариф
електроенергії
Прозорість тарифу (незрозумілість або складність
визначення тарифу
Інше

Код
підтем
и
T1.1
T1.2
T1.3
T1.4
T1.5

Кількість
дзвінків

Частка,
%

2 221
453
2 506
102
79

0,02%
0,00%
0,02%
0,00%
0,00%

T1.6
T2.1
T2.2
T2.3
T2.4
T2.5
T2.6
T2.7
T2.8
T3.1
T3.2
T3.3
T4.1
T4.2
T4.3
T4.4
T4.5
T4.6
T4.7
T5.1

5 448
6 145 280
75 002
27 183
2 360
12 389
2 018
37 556
235 868
132 824
2 980 527
149 821
25 882
19 496
562
344
1 392
764
9 502
327

0,04%
45,77%
0,56%
0,20%
0,02%
0,09%
0,02%
0,28%
1,76%
0,99%
22,20%
1,12%
0,19%
0,15%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
0,07%
0,00%

T5.2

2 539

0,02%

T7.1
T7.2
T7.3
T7.4
T8.1
T8.2
T8.3

61 026
30 034
84 755
558 111
389 416
6 865
50
603

0,45%
0,22%
0,63%
4,16%
2,90%
0,05%
0,00%
0,00%

6 646
19 935
634
46

0,05%
0,15%
0,00%

T8.4

Т9
Т10
T11
T12
T13
T14

Відшкодування завданих збитків
Компенсація за недотримання гарантованих
стандартів якості послуг
Акти про порушення споживачем договору
Неконкурентна поведінка
Пільги, субсидії
Інформація від споживачів про крадіжки електроенергії
Відшкодування/к
омпенсація

T10.1
T10.2

627
174
30 503
4 115

0,00%
0,00%
0,00%
0,23%
0,03%
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Продовження додатка 2.4.7.
Кількість звернень, прийнятих операторами кол-центрів ОСР у 2019 році, за тематикою
Код
теми
T15
T16
T17
T18
T19
T20
Усього

Тема
Скарги на працівників компанії
Додаткові послуги споживачеві
Надання іншої довідкової інформації
Питання постачання електричної енергії, які не стосуються ОСР
Звернення, які не стосуються питань електропостачання
Перервані дзвінки з технічних питань

Кількість
дзвінків
2 349
54 821
1 028 322
735 922
135 977
404 337
13 427 713

Частка,
%
0,02%
0,41%
7,66%
5,48%
1,01%
3,01%
100,00%
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Додаток 2.4.8.
Фактичні значення показників якості надання послуг кол-центрами електропостачальників за
2019 рік

№
з/п

Ліцензіати з розподілу електричної
енергії

1
2
3

ТОВ «Енера Вінниця»
ТОВ «Волиньелектрозбут»
ТОВ
«Дніпровські
енергетичні
послуги»
ТОВ «Донецькі енергетичні послуги»
ТОВ
«Житомирська
обласна
енергопостачальна компанія»
ТОВ «Закарпаттяенергозбут»
ТОВ «Запоріжжяелектропостачання»
ТОВ «Київські енергетичні послуги»
ТОВ
«Київська
обласна
енергопостачальна компанія»
ТОВ
«Кіровоградська
обласна
енергопостачальна компанія»
ТОВ «Енера Схід»
ТОВ «Львівенергозбут»
ТОВ
«Миколаївська
електропостачальна компанія»
ТОВ
«Одеська
обласна
енергопостачальна компанія»
ТОВ «Полтаваенергозбут»
ТОВ «Прикарпаттяенерготрейд»
ТОВ
«Рівненська
обласна
енергопостачальна компанія»
ТОВ «Енера Суми»
ТОВ «Тернопільелектропостач»
ПрАТ «Харківенергозбут»
ТОВ
«Херсонська
обласна
енергопостачальна компанія»
ТОВ «Хмельницькенергозбут
ТОВ «Черкасиенергозбут»
ТОВ «Енера Чернігів»
ТОВ «Чернівецька обласна
енергопостачальна компанія»*

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Кількість
вхідних
дзвінків, на
які відповів
оператор

Рівень
сервісу
протягом
30 секунд

77 077
4 842

73,16
86,27

Відсоток
втрачених
дзвінків(без
урахування
втрачених
дзвінків у
IVR)
6,71
6,09

23
24

Середня
кількість
дзвінків,
оброблених
одним
оператором (за
зміну)
27
33

657 241

32

22

203

104

392 937

30

45

145

79

61 786

77,41

9,6

134

120

26 012
106 507
456 419

75
75,2
43,08

21,15
9,83
18

51
89
186

36
141
68

141 202

29,58

38,09

240

112

338 156

75,9

31

103

161

45 308
76 333

72,98
45,2

5,9
40,12

23
61

16
135

70 352

76

3

32

71

55 877

69,76

7,21

174

101

148245
185 894

82,22
57,18

15,27
15,51

27
56

130
164

91 381

77,85

7,03

131

76

79 128
30 467
171 622

70,96
76,94
40,26

8,06
9,04
18,13

23
88
90

27
37
101

47 465

41,5

40,5

117

112

119 072
39 317
43 436

59
75,7
70,62

15
9,7
7,14

73
25
25

118
99
15

-

-

-

-

-

Середній
час у черзі
дзвінків,
секунд
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Додаток 2.4.9.
Кількість звернень, прийнятих операторами колцентрів електропостачальників у 2019 році за
тематикою
Код
тем
и
Т1
Т2

Т3
Т4

Т5

Тема

Підтема

Облік
Договір
на Укладення договору
постачання
Зміна договору
електроенергії
Неповна інформація в договорі
Розірвання договору
Комерційні умови оплати
Строки підписання договору після подання
заяви
Інше
Відключення за несплату рахунків
Виставлення
Неправильно виставлений рахунок
рахунків
Незрозумілий рахунок
Заборгованість за рахунком
Інше
Ціна
Неправильно виставлений рахунок

Код
підтем
и
T2.1
T2.2
T2.3
T2.4
T2.5
T2.6
T2.7
T4.1
T4.2
T4.3
T4.4
T5.1

Неправильна ціна
T5.2
Прозорість ціни (незрозумілість або складність
T5.3
визначення ціни)
Інше
T5.4
T6 Зміна постачальника
Т7 Відшкодуваня/ко Відшкодування завданих збитків
T7.1
мпенсація
Компенсація за недотримання гарантованих
T7.2
стандартів якості послуг
T8 Неконкурентна поведінка
T9 Пільги, субсидії
T10 Інформація від споживачів про крадіжки електроенергії
T11 Скарги на працівників компанії
T12 Додаткові послуги споживачеві
T13 Надання іншої довідкової інформації
T14 Питання
розподілу
електричної
енергії,
які
не
стосуються
електропостачальника
T15 Звернення, які не стосуються питань електропостачальника
T16 Перервані дзвінки з технічних питань
Усього

Кількість
дзвінків

Частка,
%

914 457
15 699
1 870
685
285
1 389
331

22,22%
0,38%
0,05%
0,02%
0,01%
0,03%
0,01%

5 497
28 490
51 969
156 547
1 929 346
201 596
7 990

0,13%
0,69%
1,26%
3,80%
46,88%
4,90%
0,19%

489
2 801

0,01%
0,07%

14 423
846
150
7

0,35%
0,02%
0,00%
0,00%

75
69 112
1 262
505
65 871
324 852
199 207

0,00%
1,68%
0,03%
0,01%
1,60%
7,89%
4,84%

25 116
94 319
4 115 186

0,61%
2,29%
100,00%
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Додаток 2.4.10.
Фактичні значення показників комерційної якості за 2019 рік по кожному ОСР

№
з/п

1
2
3

Ліцензіати з розподілу електричної
енергії

АТ «Вінницяобленерго»
ПрАТ «Волиньобленерго»

АТ «ДТЕК Дніпровські
електромережі»
4 АТ « ДТЕК Донецькі
електромережі»
5 АТ «Житомиробленерго»
6 ПрАТ «Закарпаттяобленерго»
7 ПАТ «Запоріжжяобленерго»
8 ПрАТ «ДТЕК Київські
електромережі»
9 ПрАТ «Київобленерго»
10 ПрАТ «Кіровоградобленерго»
11 ТОВ «Луганське енергетичне
об'єднання»
12 ПрАТ «Львівобленерго»
13 АТ «Миколаївобленерго»
14 АТ «Одесаобленерго»
15 АТ «Полтаваобленерго»
16 ПрАТ «Прикарпаттяобленерго»
17 ПрАТ «Рівнеобленерго»
18 ПАТ «Сумиобленерго»
19 ВАТ «Тернопільобленерго»
20 АТ «Харківобленерго»
21 АТ «Херсонобленерго»
22 АТ «Хмельницькобленерго»
23 ПАТ «Черкасиобленерго»
24 АТ «Чернівціобленерго»
25 АТ «Чернігівобленерго»
26 ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»
27 ДП «Регіональні електричні
мережі»
28 ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»
29 ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі»
30 ПАТ «Укрзалізниця»
31 ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»
32 КП «Міські електричні мережі»
По Україні

Кількість
звернень,
фактичний
Загальна кількість
термін
звернень, од
виконання яких
був більший
ніж визначений
у законодавстві
11 681
1
9 365
4

Відсоток послуг,
наданих з
перевищенням
встановленого
терміну %
0,01%
0,04%

29 819

151

0,51%

21 509

9

0,04%

9 520
14 272
36 949
54 858

0
0
211
0

0,00%
0,00%
0,57%
0,00%

35 170
10 513
8 680

45
0
0

0,13%
0,00%
0,00%

20 962
20 930
39 422
18 435
23 351
26 069
8 568
9 892
57 991
17 053
14 256
13 943
8 634
7 274
1 900
100

2
0
13
0
1
12
0
0
2
2
0
0
1
0
0
0

0,01%
0,00%
0,03%
0,00%
0,00%
0,05%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%

69
37
1 553
1 765
534 540

0
0
74
0
-

0,00%
0,00%
4,77%
0,00%
0,10%
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S1
S1.1
S1.1.1
S1.1.2
S1.1.3
S1.2
S1.2.1
S1.2.2
S1.3
S1.3.1
S1.3.2
S2
S2.1
S2.2
S3
S3.1
S3.2

Приєднання до електричних мереж системи розподілу:
видача технічних умов на приєднання разом з проєктом договору
про приєднання:
стандартне приєднання (пункт 4.5.5*)
нестандартне приєднання (без необхідності погодження ТУ з
ОСП) (пункт 4.5.6*)
нестандартне приєднання (з необхідністю погодження ТУ з
ОСП) (пункт 4.5.6*)
подання робочої напруги для проведення випробувань
електрообладнання (пункт 4.7.6*)
не
потребує
припинення
електропостачання
інших
Користувачів
потребує припинення електропостачання інших Користувачів
підключення електроустановок Замовника до електричної мережі
(пункт 4.8.4*)
не
потребує
припинення
електропостачання
інших
Користувачів
потребує припинення електропостачання інших Користувачів
Видача:
паперового примірника укладеного договору про надання послуг з
розподілу (пункт 2.1.4**)
підписаного ОСР паспорта точки розподілу (пункт 2.1.4**)
Відновлення електроживлення електроустановки споживача:
яка була відключена за заявою споживача (пункт 11.5.11*, пункт
7.13**)
яка була відключена за ініціативою ОСР (пункт 11.5.23*, пункт 7.12**)

Строк
надання
послуги,
визначений
законодавств
ом

Тип послуги

Загальна
кількість
звернень

Код послуги

Додаток 2.4.11.
Фактичні значення показників комерційної якості ОСР за 2019 рік за типами наданих послуг
Відсоток послуг,
час виконання
яких перевищив
установлені
строки, %

135 626
90 869
77 948

10 роб. днів

0,08 %

11 521

10 роб. днів

0,24 %

1 400

20 роб. днів

0,29 %

1 157

5 роб. днів

0,09 %

994

10 роб. днів

0,00 %

25 352

5 роб. днів

0,02 %

17 254
120 655

10 роб. днів

0,16 %

2 151

42 606

26 569

3 роб. дні

0,03 %

94 086
117 013

10 роб. днів

0,00 %

1 446

5 роб. днів

0,55 %

75 403
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S3.2.1
S3.2.2
S3.3
S3.3.1
S3.3.2
S4
S5
S5.1
S5.2
S5.3
S5.4
S5.4.1
S5.4.2
S5.5

у міській місцевості
у сільській місцевості
яка була відключена за зверненням електропостачальника
(пункт 7.12**)
у міській місцевості
у сільській місцевості
Перевірка лічильника (пункт 6.11 розділу XIII ***)
Розгляд звернень/скарг/претензій споживачів:
розгляд звернень/скарг/претензій споживачів (пункт 13.1.4*)
розгляд звернень/скарг/претензій споживачів (якщо під час розгляду
звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу
засобу обліку) (пункт 13.1.4*)
розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунку за
послуги з розподілу електричної енергії (пункт 13.1.4*)
розгляд скарг (претензій) щодо якості електричної енергії (пункт
13.2.1*)
якщо вимірювання параметрів якості електричної енергії не
проводяться
у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної
енергії
розгляд звернень споживачів щодо відшкодування збитків, завданих
унаслідок недотримання ОСР показників якості електропостачання (пункт
13.3.1*)
Разом

Строк
надання
послуги,
визначений
законодавств
ом

Тип послуги

3 роб. дні
5 роб. днів

Відсоток послуг,
час виконання
яких перевищив
установлені
строки, %
0,06 %
0,29 %

30 625
9 539
26 811
134 435
110 979

3 роб. дні
5 роб. днів
20 днів

0,19 %
0,50 %
0,01 %

30 днів

0,03 %

5 341

45 днів

0,00 %

10 618

5 роб. днів

0,07 %

4 003

15 днів

3,77 %

3 015

30 днів

0,13 %

479

30 днів

0,00 %

Загальна
кількість
звернень

Код послуги

Продовження додатка 2.4.11.
Фактичні значення показників комерційної якості ОСР за 2019 рік за типами наданих послуг

56 422
18 981
40 164

7 018

534 540

0,10 %
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Додаток 2.4.12.
Фактичні значення показників комерційної якості за 2019 рік по кожному електропостачальнику

№
з/п

1

Постачальник універсальної
послуги

ТОВ "Дніпровські енергетичні
послуги"
2
ТОВ "Донецькі енергетичні
послуги"
3
ТОВ "Енера Вінниця"
4
ТОВ "Енера Суми"
5
ТОВ "Енера Схід"
6
ТОВ "Енера Чернігів"
7
ТОВ "Житомирська обласна
енергопостачальна компанія"
8
ТОВ
"Запоріжжяелектропостачання"
9
ТОВ "Київська обласна
енергопостачальна компанія "
10 ТОВ "Київські енергетичні послуги"
11 ТОВ "Львівенергозбут"
12 ТОВ "Миколаївська
електропостачальна компанія"
13 ТОВ "Одеська обласна
енергопостачальна компанія"
14 ТОВ "Прикарпатенерготрейд"
15 ТОВ "Рівненська обласна
енергопостачальна компанія "
16 ТОВ "Тернопільелектропостач"
17 ПрАТ "Харківенергозбут"
18 ТОВ "Черкасиенергозбут"
19 ТОВ "Чернівецька обласна
енергопостачальна компанія"
20 ТОВ "Хмельницькенергозбут"
21 ТОВ "Закарпаттяеенргозбут"
22 ТОВ "Херсонська обласна
енергопостачальна компанія"
23 ТОВ "Кіровоградська обласна
енергопостачальна компанія"
24 ТОВ "Волиньелектрозбут"
25 ТОВ "Полтаваенергозбут"
По Україні

Кількість наданих
послуг

Кількість
послуг, час
виконання
яких
перевищив
установлені
строки

Відсоток послуг,
час виконання
яких перевищив
установлені
терміни, %

2175

0

0,00%

1201

1

0,08%

1410
1468
220
724

4
0
0
0

0,28%
0,00%
0,00%
0,00%

113

0

0,00%

2493

0

0,00%

2374

0

0,00%

4177
1066

11
0

0,26%
0,00%

798

0

0,00%

733

2

0,27%

364

0

0,00%

4699

0

0,00%

130
8026
165

0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%

1023

0

0,00%

1245
50

0
0

0,00%
0,00%

4474

0

0,00%

130

0

0,00%

460
685
40403

0
0
18

0,00%
0,00%
0,04%

.
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Додаток 2.4.13.
Фактичні значення показників комерційної якості електропостачальників в Україні за 2019 рік за типами наданих послуг

Код
послуги

S1
S2
S2.1

S2.2

S2.3

Тип послуги

Надання даних про споживання електричної
енергії споживачем (пункт 9.6.3*)
Розгляд звернень/скарг/претензій споживачів
(пункт 8.3.11*):
розгляд звернень/скарг/претензій
споживачів
розгляд звернень/скарг/претензій
споживачів (якщо під час розгляду звернення
необхідно здійснити технічну перевірку або
провести експертизу засобу обліку)
розгляд звернень споживачів щодо
перевірки правильності рахунку на оплату
Разом

Код
рядка

Кількість
наданих
послуг

030

5438

035

Строк
виконання послуги
визначений
законодавством
5 роб. днів

Відсоток послуг, час
виконання яких
перевищив
установлені
терміни, %
0,000%

34959

040

28351

045

377

050

6231

055

40397

30 днів
45 днів

5 роб. днів

0,056%

0,530%

0,000%
0,045%

* Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312.
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Додаток 2.4.14.
Компенсації, надані споживачам у 2018 та 2019 роках
2018

№
з/п

Компанія

Сума
компенсацій,
наданих
споживачами,
грн

Кількість
споживачів,
яким
надана
компенсація

1876600

2019

У тому числі за перерви в
електропостачанні понад 24
години

У тому числі за перерви в
електропостачанні понад 24
години

У тому числі за якість
електричної енергії
Сума
компенсацій,
наданих
споживачами,
грн

Кількість
споживачів,
яким надана
компенсація

Сума
компенсацій,
наданих
споживачам,
грн

Кількість
споживачів,
яким
надана
компенсація

Сума
компенсацій,
наданих
споживачам,
грн

9253

1876000

9250

11886,91

201

4000

10

7086,91

189

162390

1034

36200

181

168957,7

1844

18600

85

113057,7

1526

Кількість
споживачів,
яким надана
компенсація

Сума
компенсацій,
наданих
споживачам,
грн

Кількість
споживачів,
яким надана
компенсація

1

АТ "ДТЕК Донецькі
електромережі"

2

АТ "ДТЕК Дніпровські
електромережі"

3

ПАТ "Черкасиобленерго"

99600

498

99400

497

1680,04

123

0

0

1680,04

123

4

ПрАТ "Львівобленерго"

65000

325

65000

325

65871,55

224

62200

156

3071,55

63

5

АТ "Прикарпаттяобленерго"

35400

265

33200

258

298750,6

3880

180200

844

110450,6

2961

6

АТ "Херсонобленерго"

30100

159

28500

154

208839,6

630

201600

616

1639,61

9

7

ПрАТ "Київобленерго"

18200

90

13400

66

259120

1028

219600

913

34318,96

95

8

ПАТ ''Сумиобленерго''

7400

37

0

0

6400

16

6400

16

0

0

9

ПрАТ "Рівнеобленерго"

7200

47

0

0

43647,4

567

720

1

32567,4

495

10

АТ "Одесаобленерго"

5894

628

400

2

301597

3966

1200

2

282930

3801

11

ПрАТ "ДТЕК Київські
електромережі"

5100

36

0

0

277800

697

276000

692

0

0

12

АТ "Житомиробленерго"

4000

19

0

0

347925

1269

34000

147

313925

1122

13

АТ "Харківобленерго"
ПрАТ
"Кіровоградобленерго"

1000

3

800

2

1778,96

14

400

1

778,96

11

400

2

400

2

19465,48

260

7400

35

9565,48

212

АТ "Чернігівобленерго"

300

3

0

0

44242,55

220

43600

215

642,55

5

14
15
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Продовження додатка 2.4.14.
Компенсації, надані споживачам у 2018 та 2019 роках
16

ПрАТ "Волиньобленерго"

200

1

0

0

44918,54

129

41600

104

2918,54

23

17

ПАТ "Вінницяобленерго"
ПрАТ
"Закарпаттяобленерго"
ПАТ
"Запоріжжяобленерго"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166000

415

166000

415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18
19
20

ТОВ "Луганське
енергетичне об'єднання"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

АТ "Миколаївобленерго"

0

0

0

0

25847,72

76

25800

71

47,72

5

22

АТ "Полтаваобленерго"

0

0

0

0

20838,36

321

0

0

20838,36

321

23

ВАТ "Тернопільобленерго"
АТ
"Хмельницькобленерго"

0

0

0

0

400

2

0

0

0

0

0

0

0

0

10698,13

66

10600

53

98,13

13

АТ "Чернівціобленерго"
ПрАТ "Українська
залізниця"

0

0

0

0

28318,11

72

27600

69

125,11

1

0

0

0

0

3800

14

2600

12

0

0

24
25
26
27

ТОВ "ДТЕК Високовольтні
мережі"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

ПРАТ «ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Міські електричні мережі

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

ДП "Регіональні
електричні мережі"

Разом

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2319591

12443

2160700

10774

2359883

16039

1330120

4457

935742,6

10975
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Додаток 2.4.15.
Кількість скарг, отриманих ліцензіатами з розподілу електричної енергії

№ з/п

Ліцензіати з розподілу
електричної енергії

1

АТ «Вінницяобленерго»

Кількість
скарг,
отриманих у
звітному
році, од
83

2

ПрАТ «Волиньобленерго»

31

11

35,48

3

АТ «ДТЕК Дніпровські
електромережі»

1823

872

47,83

4

АТ «ДТЕК Донецькі
електромережі»

718

309

43,04

5

АТ «Житомиробленерго»

125

121

97,53

6

ПрАТ «Закарпаттяобленерго»

0

0

0

7

ПАТ «Запоріжжяобленерго»

26

17

65,38

8

ПрАТ «ДТЕК Київські
електромережі»

61

5

7,69

9

ПрАТ «Київобленерго»

543

462

85,08

10

ПрАТ «Кіровоградобленерго»

75

24

33,77

11

ТОВ «Луганські енергетичне
об’єднання»

8

8

100

12

ПрАТ «Львівобленерго»

79

12

16,25

13

АТ «Миколаївобленерго»

139

0

0

14

АТ «Одесаобленерго»

5221

418

8

15

АТ «Полтаваобленерго»

648

376

58,02

16

АТ «Прикарпаттяобленерго»

503

251

49,9

17

ПрАТ «Рівнеобленерго»

347

224

56,46

18

ПАТ «Сумиобленерго»

86

1

0,01

19

ВАТ «Тернопільобленерго»

69

22

31,88

20

АТ «Харківобленерго»

24

6

30,77

21

АТ «Херсонобленерго»

74

62

83,78

22

АТ «Хмельницькобленерго»

126

30

23,81

23

ПАТ «Черкасиобленерго»

102

37

37,14

24

АТ «Чернівціобленерго»

57

28

0

25

АТ «Чернігівобленерго»

116

6

5,17

26

АТ «Укрзалізниця»

1

1

100

27

ПрАТ «ПЕЕМ ЦЕК»

37

0

0

28

ДП «Регіональні Ем»

0

0

0

29

КП «Міські електричні мережі»
ТОВ «ДТЕК Високовольтні
мережі»
ПрАТ «ДТЕК ПЕМЕнерговугілля»
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30
31
32

Усього по Україні

11122

Кількість скарг
(претензій),
визнаних
обґрунтованими

%

0

0

3303
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Додаток 3.1.1.
Динаміка кінцевого споживання природного газу в розрізі категорій споживачів у 2012 – 2019 роках, млрд м3
24,1

25

20,1

20
17,3

16,8

15,7

15,1

15

12,1 11,9

11,3
10

8,4

8,3

7,1

11,2 11,2

11,1

11,6

10,6

11,5
8,3

5,8

5,7

5

4,6

4,8

4,8

0,9

0,8

0,7

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

населення

ТКЕ населення

бюджет

промисловість та інші
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Додаток 3.1.2.
Обсяги валового споживання природного газу в Україні та країнах ЄС, млрд м3
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Додаток 3.1.3
Інформація щодо структури власності операторів газорозподільних систем, %
Назва компанії

Вінницягаз
Волиньгаз
Гадячгаз
Дніпрогаз
Дніпропетровськгаз
Донецькобл
Житомиргаз
Закарпатгаз
Запоріжгаз
Івано-Франківськгаз
Київгаз
Київоблгаз
Кіровоградгаз
Коростишівгаз
Кременецьке УПРГ
Кременчукгаз
Криворіжгаз
Луганськгаз
Львівгаз
Маріупольгаз
Мелітопольгаз
Миколаївгаз
Монтажник
Одесагаз
Полтавагаз
Рівнегаз
Сірка
Сумигаз
Тернопільгаз
Тернопільміськгаз
Тисменицягаз
Уманьгаз
Харківгаз
Харківміськгаз
Херсонгаз
Хмельницькгаз
Черкасигаз
Чернівцігаз
Чернігівгаз
Шепетівкагаз

Структура власності
Оператора ГРМ (акції
(частки, паї))

державна

приватна

комунальна

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

25,00
25,00
25,00

75,00
100,00
75,00
100,00
100,00
100,00
75,00

-

25,00
25,00
51,00
100,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
-

100,00
100,00
100,00
100,00
75,00
28,46
75,00
49,00
100,00
75,00
100,00
100,00
75,00
100,00
100,00
75,00
100,00
100,00
100,00
75,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
75,00
75,00
75,00
100,00
100,00
100,00
100,00

71,54
-
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Додаток 3.1.4.
Інформація щодо протяжності газорозподільних систем, які знаходяться у власності,
експлуатації, господарському віданні та користуванні операторів ГРМ, тис. км

Оператори ГРМ
Вінницягаз
Волиньгаз
Гадячгаз
Газовик
Газпостачсервіс
Дніпрогаз
Дніпропетровськгаз
Донецькоблгаз
Житомиргаз
Закарпатгаз
Запоріжгаз
Івано-Франківськгаз
Київгаз
Київоблгаз
Кіровоградгаз
Коростишівгаз
Кременецьке УПРГ
Кременчукгаз
Криворіжгаз
Лубнигаз
Луганськгаз
Львівгаз
Маріупольгаз
Мелітопольгаз
Миколаївгаз
Монтажник
Одесагаз
Полтавагаз
Рівнегаз
Сірка
Спектргаз
Сумигаз
Тернопільгаз
Тернопільміськгаз
Тисменицягазx
Уманьгаз
Харківгаз
Харківміськгаз
Херсонгаз
Хмельницькгаз
Черкасигаз
Чернівцігаз
Чернігівгаз
Шепетівкагаз
Усього

Протяжність,
усього (км), у
тому числі:

державна
власність (км)

комунальна
власність (км)

власність оператора
ГРМ (км)

інше (км)

14 533
7 315
1 257

5 905
6 268
267

2 735
237
5

5 836
755
445

58
54
540

320
140
3 052
14 151
11 421
9 838
7 475
7 819
13 946
2 105
21 143
4 826
214
742
2 929
2 328
2 570
9 252
18 449
1 731
1 491
6 282
208
10 551
12 731
8 341
11
11
9 325
10 161
943
950
1 817
12 237
5 321
5 485
16 733
11 162
7 215
10 836
613

0
0
2 726
12 358
10 165
8 238
3 725
5 887
9 079
0
12 462
4 740
126
740
671
1 535
2 473
7 103
17 262
1 715
1 355
3 973
0
1 217
12 426
4 782
0
0
6 705
2 697
898
586
1 500
6 707
2 389
1 474
5 554
11 029
3 542
10 396
76

0
17
230
337
24
102
144
189
4 782
228
344
71
0
2
74
19
52
268
445
15
0
1 487
4
6 664
234
300
11
9
106
45
45
14
317
4 310
147
64
0
19
67
142
5

0
119
96
1 444
51
1 066
1 664
302
28
1 877
8 337
0
0
0
0
774
45
45
698
0
14
775
0
1 627
0
3 259
0
0
2 514
3 935
0
15
0
1 220
0
2 947
8 599
0
3 404
294
0

320
4
0
12
1 181
432
1 942
1 441
56
0
0
15
88
0
2 183
0
0
1 835
44
0
122
47
204
1 042
72
0
0
2
0
3 484
0
336
0
0
2 786
1 000
2 580
114
201
5
532

289 978

190 752

24 309

52 186

22 731
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Додаток 3.2.1.
Тимчасові тарифи на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу в/з
газотранспортну(ої) систему(и) на перший рік другого регуляторного періоду для АТ «Укртрансгаз»
№
з/п

Назва точки входу в
газотранспортну
систему України/точки
виходу з
газотранспортної
системи України

Тариф для точки
входу

Тариф для точки
виходу

дол. США за 1000 м3
без ПДВ

дол. США за 1000 м3
без ПДВ

-

11,32

1

Ананьїв

2

Берегдароц

6,28

16,85

3

Берегове

6,28

16,85

4

Будінце

6,28

17,54

5

Валуйки

6,28

-

6

Германовичі

6,28

12,48

7

Гребеники (АТІ)

-

11,32

8

Гребеники (ШДКРІ)

-

13,09

9

Дроздовичі

6,28

12,48

10

Кобрин

6,28

-

11

Лиманське

6,28

11,32

12

Мозир

6,28

-

13

Олексіївка

-

17,29

14

Орлівка/Ісакча

6,28

13,78

15

Писарівка 1400

6,28

-

16

Суджа 1200

6,28

-

17

Суджа 1400

6,28

-

18

Текове

6,28

16,06

19

Ужгород

6,28

17,54

20

Устилуг

6,28

12,48
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Додаток 3.2.2.
Тимчасові тарифи на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і
виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на перший рік другого регуляторного періоду для АТ
«Укртрансгаз»
№ Назва точки входу в газотранспортну
з/п
систему України/точки виходу з
газотранспортної системи України

1

2

3

4
5
6
7
8

9

Точки входу з фізичним розташуванням
від суміжних газовидобувних
підприємств (через мережі яких може
передаватися природний газ іншого
газовидобувного підприємства чи групи
газовидобувних підприємств)
Віртуальні точки входу з невизначеним
фізичним розташуванням з
газорозподільної системи (місце
надходження газу від газовидобувного
підприємства в точці його підключення
до газорозподільної системи, через яку, у
тому числі, може передаватися газ
іншого газовидобувного підприємства чи
групи газовидобувних підприємств)
Віртуальні точки входу з невизначеним
фізичним розташуванням від суміжних
газовидобувних підприємств (через
мережі яких може передаватися
природний газ іншого газовидобувного
підприємства чи групи газовидобувних
підприємств)
Точки з фізичним розташуванням до/з
газосховищ
Віртуальні точки з невизначеним
фізичним розташуванням до/з
газосховища чи групи газосховищ
Точки виходу з фізичним розташуванням
до прямих споживачів
Точки виходу з фізичним розташуванням
до газорозподільних систем
Віртуальні точки виходу з невизначеним
фізичним розташуванням до
газорозподільних систем
Віртуальні точки виходу з невизначеним
фізичним розташуванням для операцій
оператора газотранспортної системи,
пов'язаних із закупівлею оператором
газотранспортної системи природного
газу для власних потреб та виробничотехнологічних витрат

Тариф для точки
входу

Тариф для точки виходу

дол. США за 1000 м3
без ПДВ

дол. США за 1000 м3 без
ПДВ

91,87

-

91,87

-

91,87

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

157,19

-

157,19

-

157,19

-

0,00
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Додаток 3.2.3.
Тарифи на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу в/з
газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавних з'єднаннях на регуляторний період 2020 - 2024
роки для ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ»

№
з/п

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Назва точки входу в газотранспортну
систему України/точки виходу з
газотранспортної системи України
Віртуальні або фізичні точки
(Германовичі, Дроздовичі, Устилуг)
на міждержавному з'єднанні з
Польщею
Віртуальні або фізичні точки
(Будінце, Ужгород/Велькі Капушани)
на міждержавному з'єднанні зі
Словаччиною
Віртуальні або фізичні точки
(Берегдароц, Берегове)
на міждержавному з'єднанні з
Угорщиною
Ананьїв
Гребеники
Каушани
Лиманське
Олексіївка
Орлівка/Ісакча
Сохранівка
Суджа
Текове/Медіаш Аурит
Віртуальна точка Республіка Молдова

Тариф для точки
входу
дол. США за 1000 куб.
м на добу без ПДВ

Тариф для точки виходу
дол. США за 1000 куб. м
на добу без ПДВ

4,45

9,04

4,45

9,68

4,45

9,25

0,00
0,00
4,45
4,45
16,01
16,01
4,45
-

8,17
8,17
1,13
8,17
9,71
1,13
8,78
0,56
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Додаток 3.2.4.
Тарифи на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок виходу
в/з газотранспортну(ої) систему(и) на регуляторний період 2020 – 2024 роки для ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»

Назва точки входу в газотранспортну
№
систему України/точки виходу з
з/п
газотранспортної системи України

1

2

3

4
5

6

Точки входу з фізичним
розташуванням від суміжних
газовидобувних підприємств (через
мережі яких може передаватися
природний газ іншого
газовидобувного підприємства чи
групи газовидобувних підприємств)
Віртуальні точки входу з
невизначеним фізичним
розташуванням з газорозподільної
системи (місце надходження газу від
газовидобувного підприємства в точці
його підключення до
газорозподільної системи, через яку,
у тому числі, може передаватися газ
іншого газовидобувного
підприємства чи групи
газовидобувних підприємств)
Віртуальні точки входу з
невизначеним фізичним
розташуванням від суміжних
газовидобувних підприємств (через
мережі яких може передаватися
природний газ іншого
газовидобувного підприємства чи
групи газовидобувних підприємств)
Точки з фізичним розташуванням
до/з газосховищ
Віртуальні точки з невизначеним
фізичним розташуванням до/з
газосховища чи групи газосховищ
Віртуальні точки з невизначеним
фізичним розташуванням до/з
митного складу газосховища чи групи
газосховищ

Тариф для точки
входу

Тариф для точки
виходу

грн за 1000 куб. м
на добу без ПДВ

грн за 1000 куб. м
на добу без ПДВ

101,93

-

101,93

-

101,93

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Продовження додатка 3.2.4.
Тарифи на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок виходу
в/з газотранспортну(ої) систему(и) на регуляторний період 2020 – 2024 роки для ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»

Назва точки входу в газотранспортну
№
систему України/точки виходу з
з/п
газотранспортної системи України
7

8

9

10

Точки виходу з фізичним
розташуванням до прямих
споживачів
Точки виходу з фізичним
розташуванням до газорозподільних
систем
Віртуальні точки виходу з
невизначеним фізичним
розташуванням до газорозподільних
систем
Віртуальні точки виходу з
невизначеним фізичним
розташуванням для операцій
оператора газотранспортної системи,
пов'язаних із закупівлею оператором
газотранспортної системи
природного газу для власних потреб
та виробничо-технологічних витрат

Тариф для точки
входу

Тариф для точки
виходу

грн за 1000 куб. м
на добу без ПДВ

грн за 1000 куб. м
на добу без ПДВ

-

124,16

-

124,16

-

124,16

-

0,00
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Додаток 3.2.5.
Коефіцієнти, які враховують період замовлення потужності та сезон замовлення потужності, що
застосовуються до тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок
виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на міждержавних з’єднаннях на регуляторний період
2020 – 2024 роки

Назва місяця

Коефіцієнт, який ураховує період замовлення
потужності та сезон замовлення потужності
квартальний

Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Середньорічне
значення

1,40

1,05

1,00

1,30
1,19

місячний
1,75
1,60
1,55
1,30
1,20
1,15
1,15
1,10
1,20
1,35
1,55
1,65

денний
2,35
2,20
2,10
1,80
1,65
1,55
1,55
1,50
1,60
1,85
2,10
2,25

1,38

1,88
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Додаток 3.2.6.
Знижувальні коефіцієнти для потужності з обмеженнями до тарифів на послугитранспортування
природного газу для точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої)систему(и) на
міждержавних з’єднаннях на регуляторний період 2020 – 2024 роки
Знижувальний
коефіцієнт для
потужності з
обмеженнями
для точки входу,
умовні одиниці

Знижувальний
коефіцієнт для
потужності з
обмеженнями
для точки
виходу, умовні
одиниці

1

Віртуальні або фізичні точки
(Германовичі, Дроздовичі, Устилуг)
на міждержавному з'єднанні з
Польщею

0,66

0,49

2

Віртуальні або фізичні точки
(Будінце, Ужгород/Велькі Капушани)
на міждержавному з'єднанні зі
Словаччиною

0,66

0,36

0,66

0,44

0,66

0,41

№
з/п

3
4

Назва точки входу в газотранспортну
систему України/точки виходу з
газотранспортної системи України

Віртуальні або фізичні точки
(Берегдароц, Берегове)
на міждержавному з'єднанні з
Угорщиною
Текове/Медіаш Аурит
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Додаток 3.2.7.
Тарифи на послуги розподілу природного газу, що діяли протягом 2019 року

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Назва підприємства

ПАТ "Вінницягаз"
ПАТ "Волиньгаз"
ПАТ "Гадячгаз"
ПАТ "Дніпрогаз"
ПАТ "Дніпропетровськгаз"
ПАТ "Донецькоблгаз"
ПАТ "Житомиргаз"
ПАТ "Закарпатгаз"
ПАТ "Запоріжгаз"
ПАТ "Івано-Франківськгаз"
ПАТ "Київгаз"
ПАТ "Київоблгаз"
ВАТ "Кіровоградгаз"
ПАТ "Коростишівгаз"
ПАТ "Кременчукгаз"
ПАТ "Криворіжгаз"
ПАТ "Лубнигаз"
ПАТ "Львівгаз"
ПАТ "Макіївкагаз"
ПАТ "Маріупольгаз"
ПАТ "Мелітопольгаз"
ПАТ "Миколаївгаз"
ПАТ "Одесагаз"
ПАТ "Полтавагаз"
ПАТ "Рівнегаз"
ПАТ "Сумигаз"
ПАТ "Тернопільгаз"
ПАТ "Тернопільміськгаз"
ПАТ "Тисменицягаз"
ПАТ "Уманьгаз"
ПАТ "Харківгаз"
ПАТ "Харківміськгаз"
ПАТ "Херсонгаз"
ПАТ "Хмельницькгаз"
ПАТ "Черкасигаз"

Тариф на послуги
розподілу природного
газу,
грн за 1000 м3
без ПДВ
685,10
713,50
541,60
466,20
580,60
522,60
634,90
711,50
430,20
713,10
211,90
567,20
613,30
328,80
220,20
295,80
699,20
722,10
708,10
571,60
669,20
730,50
369,10
674,40
725,50
540,60
631,90
355,80
710,50
558,50
721,10
269,10
600,20
595,20
316,50
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Продовження додатка 3.2.7.
Тарифи на послуги розподілу природного газу, що діяли протягом 2019 року

№
з/п
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Назва підприємства

ПАТ "Чернівцігаз"
ПАТ "Чернігівгаз"
ПАТ "Шепетівкагаз"
ДГХП "Сірка"
ДП "Монтажник"
ТОВ "Газовик"
ТОВ "Газпостачсервіс"
ДП "Кременецьке УПРГ"
ТОВ "Спектргаз"

Тариф на послуги
розподілу природного
газу,
грн за 1000 м3
без ПДВ
723,70
627,50
459,60
720,00
724,00
726,90
679,90
724,10
151,10
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Додаток 3.2.8.
Тарифи на послуги розподілу природного газу, які набрали чинності з 01.01.2020

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Назва підприємства
АТ "Вінницягаз"
АТ "Волиньгаз"
ПрАТ "Гадячгаз"
АТ "Дніпрогаз"
АТ "Дніпропетровськгаз"
ПАТ "Донецькоблгаз"
АТ "Житомиргаз"
АТ "Закарпатгаз"
АТ "Запоріжгаз"
АТ "Івано-Франківськгаз"
АТ "Київгаз"
АТ "Київоблгаз"
ВАТ "Кіровоградгаз"
ПрАТ "Коростишівгаз"
ПрАТ "Кременчукгаз"
АТ "Криворіжгаз"
АТ "Лубнигаз"
АТ "Луганськгаз"
АТ "Львівгаз"
ПАТ "Маріупольгаз"
ПрАТ "Мелітопольгаз"
АТ "Миколаївгаз"
АТ "Одесагаз"
АТ "Полтавагаз"
АТ "Рівнегаз"
АТ "Сумигаз"
ПрАТ "Тернопільгаз"
ПрАТ "Тернопільміськгаз"
АТ "Тисменицягаз"
ПрАТ "Уманьгаз"
АТ "Харківгаз"
АТ "Харківміськгаз"
АТ "Херсонгаз"
АТ "Хмельницькгаз"
ПАТ "Черкасигаз"

Тариф з
Тариф з
01.01.2020
01.07.2020
грн за 1 куб. м на місяць (без
ПДВ)
0,89
1,09
0,91
1,10
0,90
1,13
0,55
0,64
1,04
1,25
0,70
0,75
0,89
1,09
1,04
1,30
0,55
0,69
1,00
1,25
0,28
0,28
0,78
0,91
0,85
0,95
0,85
0,92
0,29
0,31
0,35
0,42
1,05
1,33
0,85
1,05
0,90
1,11
0,95
1,18
1,06
1,40
1,09
1,35
0,65
0,81
0,95
1,19
1,00
1,15
0,76
0,94
0,89
1,13
0,33
0,35
1,03
1,28
0,84
1,09
1,03
1,27
0,30
0,32
0,82
1,05
0,87
1,00
0,42
0,53

Постанова
НКРЕКП від
24.12.2019
№
3 014
3 015
3 016
3 017
3 018
3 019
3 020
3 021
3 022
3 023
3 024
3 025
3 026
3 027
3 028
3 029
3 030
3 031
3 032
3 033
3 034
3 035
3 036
3 037
3 038
3 039
3 040
3 041
3 042
3 043
3 044
3 045
3 046
3 047
3 048
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продовження додатка 3.2.8.
Тарифи на послуги розподілу природного газу, які набрали чинності з 01.01.2020

№

Назва підприємства

36
37
38
39
40
41
42
43
44

АТ "Чернівцігаз"
АТ "Чернігівгаз"
ПрАТ "Шепетівкагаз"
ПрАТ "НГХП "Сірка"
ДП "Монтажник" ТОВ "ТД Валінор"
ТОВ "Газовик"
ТОВ "Газпостачсервіс"
ДП "Кременецьке УПРГ"
ТЗОВ "Спектргаз"

Тариф з
Тариф з
01.01.2020
01.07.2020
грн за 1 куб. м на місяць (без
ПДВ)
1,05
1,35
0,89
1,03
0,56
0,62
1,06
1,52
1,36
1,61
1,42
1,66
1,92
2,48
0,75
0,81
1,99
2,73

Постанова
НКРЕКП від
24.12.2019
№
3 049
3 050
3 051
3 052
3 053
3 054
3 055
3 056
3 057
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Додаток 3.2.9.
Тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами для споживачів України
ПАТ «Укртранснафта», що діяли до 01.11.2019
Тариф (без
№
ПДВ),
Маршрут
з/п
грн за 1 т
нетто
1
32км Держкордон з Білоруссю - НПК "Галичина"
112,60
2
32км Держкордон з Білоруссю - НПК "Нафтохімік Прикарпаття"
123,20
3
32км Держкордон з Білоруссю - Одеський НПЗ
201,90
4
НПС "Долина" - НПК "Галичина"
101,60
5
НПС "Долина" - НПК "Нафтохімік Прикарпаття"
28,80
6
НПС "Гнідинці" - Кременчуцький НПЗ
52,20
7
НПС "Гнідинці" - Одеський НПЗ
144,80
8
ЛВДС "Глинсько - Розбишівська" - Кременчуцький НПЗ
41,10
9
ЛВДС "Глинсько - Розбишівська" - НПС "Гнідинці"
26,40
10 ЛВДС "Глинсько - Розбишівська" - Одеський НПЗ
133,40
11 н/н "М.Павлівка" - Кременчуцький НПЗ
53,40
12 н/н "М.Павлівка" - Одеський НПЗ
146,00
13 МНТ "Південний" - НПК "Галичина"
166,80
14 МНТ "Південний" - НПК "Нафтохімик Прикарпаття"
177,40
15 МНТ "Південний" - Кременчуцький НПЗ
101,30
16 ПЗД "Одеса" - Кременчуцький НПЗ
107,90
17 ПЗД "Одеса" - НПК "Галичина"
160,10
18 ПЗД "Одеса" - НПК "Нафтохімік Прикарпаття"
169,10
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Додаток 3.2.10.
Тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами для споживачів України ПАТ «Укртранснафта», що діють з 01.11.2019

№
з/п

Маршрут транспортування нафти магістральними
трубопроводами

1
2
3
4
5
6

НПС "Долина" – НПК "Галичина"
НПС "Гнідинці" – Кременчуцький НПЗ
ЛВДС "Глинсько-Розбишівська" – Кременчуцький НПЗ
н/н "М. Павлівка" – Кременчуцький НПЗ
МНТ "Південний" – Кременчуцький НПЗ
ПЗД "Одеса" – Кременчуцький НПЗ

Тариф, грн за 1 т нетто (без ПДВ)
на перший рік
на другий рік
на третій рік
перехідного
перехідного
перехідного
періоду
періоду
періоду
з 01 листопада
з 01 листопада
з 01 листопада
2019 року до 31
2020 року до 31
2021 року до 31
жовтня 2020 року жовтня 2021 року
жовтня 2022
включно
включно
року включно
118,57
138,38
161,50
71,77
98,69
135,70
51,58
64,25
80,04
74,78
104,73
146,66
147,08
213,56
310,09
132,13
161,80
198,14
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Додаток 3.2.11.
Тарифи на транспортування аміаку магістральними трубопроводами для УДП
«Укрхімтрансаміак», що діяли протягом 2019 року
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Маршрут
ВАТ "Концерн Стирол" – РС 10
ВАТ "Концерн Стирол" – РС 27
ВАТ "Концерн Стирол" – РС 26
ВАТ "Концерн Стирол" – РС 9
ВАТ "Концерн Стирол" – РС 28
ВАТ "Концерн Стирол" – РС 11
ВАТ "Концерн Стирол" – РС 29
ВАТ "Концерн Стирол" – РС 12
ВАТ "Концерн Стирол" – РС 30
ВАТ "Концерн Стирол" – РС 31
ВАТ "Концерн Стирол" – РС 13
ВАТ "Концерн Стирол" – РС 33
ВАТ "Концерн Стирол" –
Одеський припортовий завод
Кордон Росія – ВАТ "Концерн
Стирол"
Кордон Росія – РС-9
Кордон Росія – РС-26
Кордон Росія – РС-27
Кордон Росія – РС-10
Кордон Росія – РС-28
Кордон Росія – РС-11
Кордон Росія – РС-29
Кордон Росія – РС-12
Кордон Росія – РС-30
Кордон Росія – РС-31
Кордон Росія – РС-13
Кордон Росія – РС-33
РС-33 – Одеський припортовий
завод

Тариф (без
ПДВ), грн
за 1 т нетто

у тому числі

Постанова

12,30
14,90
17,60
20,10
16,60
19,30
24,40
27,20
28,80
31,30
33,10
37,40

транспортування
9,55
12,15
14,85
17,35
13,85
16,55
21,65
24,45
26,05
28,55
30,35
34,65

налив
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75

35,90

35,90

0,00

21,70

18,95

2,75

4,30
6,80
9,60
12,10
16,50
19,20
24,30
27,10
28,70
31,20
32,90
37,30

1,55
4,05
6,85
9,35
13,75
16,45
21,55
24,35
25,95
28,45
30,15
34,55

2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75

6,72

НКРЕ від
30.07.2009
№ 897

НКРЕКП від
25.09.2018
№ 1080

297

Додаток 3.2.12.
Динаміка кількості нових приєднань до газорозподільних систем
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Додаток 3.3.1.
Перелік постачальників природного газу, на яких покладено спеціальні обов'язки щодо
постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів,
що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), до зміни
постачальника природного газу
Територія ліцензованої діяльності з
розподілу природного газу

Найменування постачальника природного газу на території
ліцензованої діяльності з розподілу природного газу

з 01 листопада 2018 року до 1 травня 2020 року (постанова КМУ від 19.10 2018 № 867)
ПАТ “Вінницягаз”
ТОВ “Вінницягаз збут”
ПАТ “Волиньгаз”

ТОВ “Волиньгаз збут”

ПАТ “Гадячгаз”

ТОВ “Кременчукгаз-постачання”

ПАТ “Дніпрогаз”

ТОВ “Дніпропетровськгаз збут”

ПАТ “Дніпропетровськгаз”

ТОВ “Дніпропетровськгаз збут”

ПАТ “Донецькміськгаз”

ПАТ “Донецькміськгаз”

ПАТ “Донецькоблгаз”

ПАТ “Донецькоблгаз”

ПАТ “Житомиргаз”

ТОВ “Житомиргаз збут”

ПАТ “Закарпатгаз”

ТОВ “Закарпатгаз збут”

ПАТ “Запоріжгаз”

ТОВ “Запоріжгаз збут”

ПАТ “Івано-Франківськгаз”

ТОВ “Івано-Франківськгаз збут”

ПАТ “Київгаз”

Дочірнє підприємство “КиївгазЕнерджи” ПАТ “Київгаз”

ПАТ “Київоблгаз”
ВАТ “Кіровоградгаз”
ПАТ “Коростишівгаз”

ТОВ “Київоблгаз збут”
ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”
ТОВ “Поліссягаз”

ПАТ “Кременчукгаз”

ТОВ “Кременчукгаз-постачання”

ПАТ “Криворіжгаз”

ТОВ “Дніпропетровськгаз збут”

ПАТ “Лубнигаз”

ТОВ “Торговий дім “Лубнигаз”

ПАТ “Луганськгаз”

ПАТ “Луганськгаз”

ПАТ “Львівгаз”

ТОВ “Львівгаз збут”

ПрАТ “Макіївкагаз”

ПАТ “Макіївкагаз”

ПАТ “Маріупольгаз”
ПАТ “Мелітопольгаз”
ПАТ “Миколаївгаз”

ТОВ “Азовгаз”
Дочірнє підприємство “Газ Мелітополя” ПАТ “Мелітопольгаз”
ТОВ “Миколаївгаз збут”

ПАТ “Одесагаз”

ТОВ “Одесагаз-постачання”

ПАТ “Полтавагаз”

ТОВ “Полтавагаз збут”

ПАТ “Рівнегаз”

ТОВ “Рівнегаз збут”

ПАТ “Сумигаз”

ТОВ “Сумигаз збут”

ПАТ “Тернопільгаз”

ТОВ “Тернопільоблгаз”

ПАТ “Тернопільміськгаз”

Дочірнє підприємство “Газпостач” ПАТ “Тернопільміськгаз”

ПАТ “Тисменицягаз”

ТОВ “Івано-Франківськгаз збут”

ПАТ “Уманьгаз”

ТОВ “Уманьгаз збут”

ПАТ “Харківгаз”

ТОВ “Харківгаз збут”

ПАТ “Харківміськгаз”

ТОВ “Харківгаз збут”

ПАТ “Херсонгаз”

ТОВ “Херсонрегіонгаз”

ПАТ “Хмельницькгаз”

ТОВ “Хмельницькгаз збут”
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Продовження додатка 3.3.1.
Перелік постачальників природного газу, на яких покладено спеціальні обов'язки щодо
постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів,
що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), до зміни
постачальника природного газу
Територія ліцензованої діяльності з
розподілу природного газу
ПАТ “Черкасигаз”

Найменування постачальника природного газу на території
ліцензованої діяльності з розподілу природного газу
ТОВ “Черкасигаз збут”

ПАТ “Чернівцігаз”

ТОВ “Чернівцігаз збут”

ПАТ “Чернігівгаз”
ПАТ “Шепетівкагаз”
Дочірнє підприємство “Монтажник” ТОВ
“Кристал”

ТОВ “Чернігівгаз збут”
Дочірнє підприємство “Шепетівкагаз” ПАТ “Шепетівкагаз”

ТОВ “Газовик”

ТОВ “Газовик”

ТОВ “Газпостачсервіс”

ТОВ “Газпостачсервіс”
Державне
підприємство
постачання газу”

Дочірнє підприємство “Монтажник” ТОВ “Кристал”

“Кременецьке

управління
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Додаток 3.4.1.
Інформація щодо наданих послуг Операторами ГРМ за 2019 рік
Код
послуги
S1

S1.1
S1.1.1
S1.1.2

Тип послуги
Надання технічного доступу до газорозподільної системи, у тому числі:
надання дозволу на приєднання, проєкту договору на приєднання, технічних умов приєднання та відповідних рахунків
щодо їх оплати від дня реєстрації заяви про приєднання (або дати отримання уточнених даних та/або дати усунення
зауважень), у тому числі:
без необхідності їх узгодження з власником газових мереж (п. 2 гл. 2 розділу V*)

S1.2

у разі необхідності їх узгодження з власником газових мереж (п. 2 гл. 2 розділу V*)
погодження проєкту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини у разі його розробки замовником (п. 4 гл. 2
розділу V*)

S1.3
S1.4

надання додаткової угоди до договору на приєднання після погодження проєкту зовнішнього газопостачання та його
кошторисної частини замовником (п. 4 гл. 2 розділу V*)
надання послуги з приєднання до газорозподільної системи (п. 2 гл. 2 розділу V*)

S1.5
S1.5.1
S1.5.2

S1.6
S1.6.1
S1.6.2

забезпечення підключення об’єкта замовника до ГРМ (фізичне з’єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього
газопостачання) після надання Оператору ГРМ замовником підтвердних документів про введення в експлуатацію газових
мереж внутрішнього газопостачання та їх фізичну наявність у точці приєднання, у тому числі:
у міській місцевості (якщо договором на приєднання не встановлений більш пізній термін) (п. 9 гл. 2 розділу V*)
у сільській місцевості (якщо договором на приєднання не встановлений більш пізній термін) (п. 9 гл. 2 розділу V*)
пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання за умови укладення договору розподілу природного газу (технічної
угоди) та після набуття споживачем (суміжним суб'єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на
відповідний період, у тому числі:
у міській місцевості (п. 9 гл. 2 розділу V*)
у сільській місцевості (п. 9 гл. 2 розділу V*)

Кількість
наданих
послуг, од.
61 809

16 920
15 791
1 129
3 796
4 790
10 893

6 208
3 284
2 924

19 202
12 906
6 296
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Продовження додатка 3.4.1
Інформація щодо наданих послуг Операторами ГРМ за 2019 рік
Кількість
наданих
послуг, од.

Код
послуги

Тип послуги

S2

Надання договору розподілу природного газу, підписаного уповноваженою особою Оператора ГРМ, за письмовою вимогою
споживача (п. 4 гл. 3 розділу VI*)

13 326

S3

Припинення/обмеження газопостачання (розподілу природного газу) на об’єкт споживача у випадках, визначених пунктом –
1 глави 7 розділу VI Кодексу ГРМ

90 133

S4
S4.1
S4.2
S5
S5.1
S5.2
S6
S6.1
S6.1.1
S6.1.2
S6.2
S7

Відновлення газопостачання (розподілу природного газу) за письмовим зверненням споживача (його постачальника) про
відновлення газопостачання (розподілу природного газу) та після усунення порушень (за їх наявності) і відшкодування
Оператору ГРМ витрат на припинення та відновлення газопостачання (розподілу природного газу), у тому числі:
у міській місцевості (п. 6 гл. 7 розділу VI*)
у сільській місцевості (п. 6 гл. 7 розділу VI*)
Тимчасове припинення розподілу природного газу з дня реєстрації відповідної заяви споживача, у тому числі:
у міській місцевості (п. 3 гл. 4 розділу IX*)
у сільській місцевості (п. 3 гл. 4 розділу IX*)
Якість природного газу, у тому числі:
перевірка величини тиску та/або якісних показників газу на підставі письмової заяви споживача, у тому числі:
у міській місцевості (п. 5 гл. 2 розділу VIII*)
у сільській місцевості (п. 5 гл. 2 розділу VIII*)
надання підтвердних документів щодо ФХП природного газу (п. 5 гл. 2 розділу VIII*)
Приладовий облік природного газу, у тому числі:

57 318
38 084
19 234
11 593
9 167
2 426
28
16
11
5
12
16 530

S7.1

позачергова або експертна повірка ЗВТ, якщо ініціатором був Оператор ГРМ (п. 5 гл. 11 розділу X*)

S7.2

експертиза ЗВТ та/або пломби (п. 2 гл. 10 розділу X*)
УСЬОГО

3 538
12 992
250 737

* Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за
№ 1379/27824.
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Додаток 3.4.2.
Інформація щодо наданих послуг постачальниками газу за 2019 рік
Код
послуги

Тип послуг

Кількість наданих
послуг, од.
ПСО

Інші

1

Надання договору постачання природного газу на вимогу побутового споживача
(п. 2 розділу ІІІ*)

56

0

2

Надання повідомлення про намір змінити умови договору постачання природного
газу для непобутових споживачів (п. 5 розділу ІІ*)

12 764

14 069

3

Надання повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність припинення/
обмеження газоспоживання, у тому числі:

564 406

1 307

2 693
561 713

1 203
104

91

0

4
0

0
0

4

0

577 321

15 376

3.1
3.2
4

5
5.1
5.2

для непобутових споживачів (п. 14 розділу ІІ*)
для побутових споживачів (п. 17 розділу ІІ*)
Усунення порушення або надання обґрунтованої відмови побутовому споживачу у
випадку отримання постачальником претензії від побутового споживача про
порушення постачальником умов Правил постачання природного газу та договору
постачання природного газу (п. 28 розділу ІІІ*)
Розгляд акта-претензії споживача про відшкодування збитків, у тому числі:
для непобутових споживачів (п. 5 розділу VI*)
для побутових споживачів (п. 8 розділу VI*)
УСЬОГО

* Правила постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2496, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за
№ 1382/27827.
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Додаток 3.4.3.
Інформація щодо надання відповідей на звернення споживачів Операторами ГРМ за 2019 рік
Код
послуги
S8
S8.1
S8.1.1
S8.1.2
S8.1.3
S9
S9.1
S9.1.1
S9.1.2
S9.1.3

Тип звернення
Письмове звернення непобутового споживача, зокрема:
скарги щодо якості надання послуг, у тому числі:
скарги щодо якості природного газу
скарги щодо перерв у газопостачанні (розподілу природного газу)
скарги щодо якості обслуговування непобутових споживачів
Письмове звернення побутового споживача (громадян(ина)) (стаття 20**), зокрема:
скарги щодо якості надання послуг, у тому числі:
скарги щодо якості природного газу
скарги щодо перерв у газопостачанні (розподілу природного газу)
скарги щодо якості обслуговування побутових споживачів
УСЬОГО

Кількість наданих
відповідей на
звернення, од.
14 210
697
6
450
108
95 246
10 862
71
2 610
6 856
109 456

** Закон України «Про звернення громадян».
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Додаток 3.4.4.
Інформація щодо надання відповідей на звернення споживачів постачальниками газу за 2019 рік

Код
послуги
S6
S6.1
S7
S7.1

Тип звернення
Письмове звернення непобутового споживача (п. 19 розділу II), зокрема:
скарги щодо якості обслуговування непобутових споживачів
Письмове звернення побутового споживача (громадян(ина)) (стаття 20**), зокрема:
скарги щодо якості обслуговування побутових споживачів
УСЬОГО

Кількість наданих відповідей на
звернення, од.
ПСО
3 425
31
51 144
2 387
54 569

Інші
7 082
0
351
0
7 433

** Закон України «Про звернення громадян».
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Додаток 4.2.1.
Динаміка зміни тарифів на теплову енергію для потреб населення по ліцензіатах НКРЕКП у
розрізі регіонів України (без ПДВ)

№ з/п

Найменування ліцензіатів

Сумарні та середньозважені
показники по Україні
Вінницька область
КП Вінницької міської ради
1 "Вінницяміськтеплоенерго"
Дніпропетровська область
КП "Теплоенерго" Дніпровської
2 міської ради
3 КПТМ "Криворіжтепломережа"
4 КП "Коменергосервіс"
Донецька область
5 ТОВ "Краматорськтеплоенерго"
Запорізька область
Концерн "Міські теплові
6 мережі", м. Запоріжжя
ТОВ "Мелітопольські теплові
7 мережі"
Івано-Франківська область
Державне міське підприємство
"Івано8 Франківськтеплокомуненерго"
Київська область
КП БМР Київської області
9 "Броваритепловодоенергія"
КП БМР
10 "Білоцерківтепломережа"
Львівська область
Львівське міське КП
11 "Львівтеплоенерго"
ЛКП "Залізничнетеплоенерго",
12 м. Львів
Миколаївська область
13 ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"
ПРАТ "Миколаївська
14 теплоелектроцентраль"
Одеська область
КП "Теплопостачання міста
15 Одеси"

Станом на
01.01.2019

Станом на
17.01.2020

Тариф на
теплову
енергію,
грн/Гкал

Тариф на
теплову
енергію,
грн/Гкал

1264,22

1322,05

104,57%

1273,56

1273,56

100,00%

1273,56

1273,56

100,00%

1205,28

1335,23

110,78%

1302,30

1314,62

100,95%

1406,97
636,41
1 317,52
1317,52
1226,66

1406,97
1189,79
1 257,53
1257,53
1336,38

100,00%
186,95%
95,45%
95,45%
108,94%

1227,73

1353,73

110,26%

1217,16

1217,16

100,00%

1 218,51

1 530,25

125,58%

1218,51

1530,25

125,58%

1224,24

1395,95

114,03%

1224,24

1367,20

111,68%

1283,19

1414,02

110,20%

1 333,70

1 568,76

117,63%

1338,58

1595,35

119,18%

1318,08

1494,90

113,41%

1 232,71
1221,91

1 595,55
1623,18

129,43%
132,84%

1252,17

1550,07

123,79%

1473,04

200,00%

1473,04

200,00%

Відхилення,
%
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Продовження додатка 4.2.1.
Динаміка зміни тарифів на теплову енергію для потреб населення по ліцензіатах НКРЕКП у розрізі регіонів України
(без ПДВ)

№ з/п

Найменування ліцензіатів

Полтавська область
16 ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго"
Рівненська область
17 ТОВ "Рівнетеплоенерго"
Сумська область
18 ТОВ "Сумитеплоенерго"
ТОВ "Шосткинське підприємство
19 "Харківенергоремонт"
Харківська область
20 КП "Харківські теплові мережі"
Хмельницька область
МКП
21 "Хмельницьктеплокомуненерго"
КП "Міськтепловоденергія",
22 м. Кам'янець-Подільський
Черкаська область
КПТМ
23 "Черкаситеплокомуненерго"
24 ПРАТ "Черкаське хімволокно"
Чернігівська область
ПАТ "Облтеплокомуненерго",
25 м. Чернігів
ТОВ фірма "ТехНова"
26 (Чернігівська ТЕЦ)
м. Київ
27 ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"

Станом на
01.01.2019
Тариф на
теплову
енергію,
грн/Гкал
1319,10
1319,10
1 481,26
1481,26
1295,95
1275,83

Станом на Відхилення,
17.01.2020
%
Тариф на
теплову
енергію,
грн/Гкал
1383,24
104,86%
1383,24
104,86%
1 582,40
106,83%
1582,40
106,83%
1238,06
95,53%
1170,97
91,78%

1340,03

1417,05

105,75%

1 268,40
1268,40
1250,34

1 268,40
1268,40
1385,14

100,00%
100,00%
110,78%

1224,04

1419,60

115,98%

1323,63

100,00%

1169,79

95,11%

1382,83

104,62%

1030,94
1407,93

87,87%
101,59%

1600,44

111,83%

1097,71

83,70%

745,02
745,02

67,96%
67,96%

1323,63
1229,99
1321,80
1173,21
1385,91
1431,19
1311,43
1096,22
1096,22
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Додаток 4.2.1(1).
Тарифи на теплову енергію для потреб населення по ліцензіатах НКРЕКП (без ПДВ)
Ліцензіати, яким встановлені тарифи 14.01.2020 відповідно до Порядку 1174 (виробництво теплової енергії з
використанням природного газу)
1623,18
1550,07
1494,90
1473,04

1595,35
1530,25

1353,73
1314,62

1414,02
1367,20

1582,401600,44

1383,24

Ліцензіати, яким встановлені тарифи
14.01.2020 відповідно до Порядку 1174
(виробництво теплової енергії з
використанням переважно вугілля)

Ліцензіати, яким не
переглядалися тарифи
відповідно до вимог
Порядку 1174
1406,97

1417,051419,60
1382,83

1273,56

1257,53

1170,97

1189,79

1323,63
1322,05
1268,40
1217,16

1097,71

1030,94

745,02
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Додаток 4.2.2.
Динаміка зміни тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ по ліцензіатах
НКРЕКП у розрізі регіонів України (без ПДВ)

№ з/п

Найменування ліцензіатів

Сумарні та
середньозважені
показники по Україні
Вінницька область
КП Вінницької міської ради
1 "Вінницяміськтеплоенерго"
Дніпропетровська область
КП "Теплоенерго" Дніпровської
2 міської ради
3 КПТМ "Криворіжтепломережа"
4 КП "Коменергосервіс"
Донецька область
5 ТОВ "Краматорськтеплоенерго"
Запорізька область
Концерн "Міські теплові
6 мережі", м. Запоріжжя
ТОВ "Мелітопольські теплові
7 мережі"
Івано-Франківська область
Державне міське підприємство
"Івано8 Франківськтеплокомуненерго"
Київська область
КП БМР Київської області
9 "Броваритепловодоенергія"
КП БМР
10 "Білоцерківтепломережа"
Львівська область
Львівське міське КП
11 "Львівтеплоенерго"
ЛКП "Залізничнетеплоенерго",
12 м. Львів
Миколаївська область
13 ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"
ПРАТ "Миколаївська
14 теплоелектроцентраль"
Одеська область
КП "Теплопостачання міста
15 Одеси"

Станом на
01.01.2019

Станом на
17.01.2020

Тариф на
теплову
енергію,
грн/Гкал

Тариф на
теплову
енергію,
грн/Гкал

1339,00

1344,61

100,42%

1339,50

1339,50

100,00%

1339,50

1339,50

100,00%

1325,32

1391,05

104,96%

1305,02

1343,77

102,97%

1490,85
637,52
1 360,76
1360,76
1276,10

1490,85
1217,13
1 288,36
1288,36
1246,01

100,00%
190,92%
94,68%
94,68%
97,64%

1287,46

1252,21

97,26%

1217,96

1217,96

100,00%

1 229,34

1 553,49

126,37%

1229,34

1553,49

126,37%

1293,23

1433,03

110,81%

1293,23

1298,42

100,40%

1295,25

1456,82

112,47%

1 411,76

1 537,26

108,89%

1424,02

1568,90

110,17%

1343,58

1371,94

102,11%

1 286,42
1292,56

1 513,64
1492,35

117,66%
115,46%

1272,39

1550,19

121,83%

1506,52

200,00%

1506,52

200,00%

Відхилення,
%
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Продовження додатка 4.2.2.
Динаміка зміни тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ по ліцензіатах НКРЕКП у розрізі регіонів
України (без ПДВ)

№ з/п

Найменування ліцензіатів

Полтавська область
16 ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго"
Рівненська область
17 ТОВ "Рівнетеплоенерго"
Сумська область
18 ТОВ "Сумитеплоенерго"
ТОВ "Шосткинське підприємство
19 "Харківенергоремонт"
Харківська область
20 КП "Харківські теплові мережі"
Хмельницька область
МКП
21 "Хмельницьктеплокомуненерго"
КП "Міськтепловоденергія",
22 м. Кам'янець-Подільський
Черкаська область
КПТМ
23 "Черкаситеплокомуненерго"
24 ПРАТ "Черкаське хімволокно"
Чернігівська область
ПАТ "Облтеплокомуненерго",
25 м. Чернігів
ТОВ фірма "ТехНова"
26 (Чернігівська ТЕЦ)
м. Київ
27 ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"

Станом на
01.01.2019
Тариф на
теплову
енергію,
грн/Гкал
1465,46
1465,46
1 541,10
1541,10
1381,33
1334,11

Станом на Відхилення,
17.01.2020
%
Тариф на
теплову
енергію,
грн/Гкал
1321,13
90,15%
1321,13
90,15%
1 375,41
89,25%
1375,41
89,25%
1234,22
89,35%
1172,26
87,87%

1492,06

1435,42

96,20%

1 365,28
1365,28
1307,86

1 365,28
1365,28
1338,40

100,00%
100,00%
102,33%

1259,18

1291,96

102,60%

1409,53
1227,72

1409,53
1123,07

1294,78
1160,11
1396,72

1279,54
958,21
1332,76

1421,00

1451,30

1336,99
1167,40
1167,40

1049,20
744,08
744,08

100,00%
91,48%
98,82%
82,60%
95,42%
102,13%
78,47%
63,74%
63,74%
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Додаток 4.2.1(2).
Тарифи на теплову енергію для потреб бюджетних установ по ліцензіатах НКРЕКП (без ПДВ)
Ліцензіати, яким встановлені тарифи 14.01.2020 відповідно до Порядку 1174 (виробництво теплової енергії з

1568,90

1553,49

1456,82

1343,77
1252,21

1550,19
1506,52
1492,35

1371,94
1298,42

Ліцензіати, яким встановлені тарифи
14.01.2020 відповідно до Порядку 1174
(виробництво теплової енергії з

Ліцензіати, яким не
переглядалися тарифи
відповідно до вимог Порядку

1490,85

1451,30
1435,42

1375,41
1321,13

1291,96
1279,54

1339,50

1288,36

1172,26

1409,53
1365,28
1344,61
1217,96

1217,13

1049,20
958,21

744,08
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Додаток 4.2.3.
Динаміка зміни тарифів на теплову енергію для потреб інших споживачів по ліцензіатах НКРЕКП
у розрізі регіонів України (без ПДВ)

№ з/п

Найменування ліцензіатів

Сумарні та середньозважені
показники по Україні
Вінницька область
КП Вінницької міської ради
1 "Вінницяміськтеплоенерго"
Дніпропетровська область
КП "Теплоенерго" Дніпровської
2 міської ради
3 КПТМ "Криворіжтепломережа"
4 КП "Коменергосервіс"
Донецька область
5 ТОВ "Краматорськтеплоенерго"
Запорізька область
Концерн "Міські теплові
6 мережі", м. Запоріжжя
ТОВ "Мелітопольські теплові
7 мережі"
Івано-Франківська область
Державне міське підприємство
"Івано8 Франківськтеплокомуненерго"
Київська область
КП БМР Київської області
9 "Броваритепловодоенергія"
КП БМР
10 "Білоцерківтепломережа"
Львівська область
Львівське міське КП
11 "Львівтеплоенерго"
ЛКП "Залізничнетеплоенерго",
12 м. Львів
Миколаївська область
13 ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"
ПРАТ "Миколаївська
14 теплоелектроцентраль"
Одеська область
КП "Теплопостачання міста
15 Одеси"

Станом на
01.01.2019

Станом на
17.01.2020

Тариф на
теплову
енергію,
грн/Гкал

Тариф на
теплову
енергію,
грн/Гкал

1293,71

1271,83

98,31%

1285,78

1285,78

100,00%

1285,78

1285,78

100,00%

1341,13

1338,14

99,78%

1305,02

1205,31

92,36%

1429,29
637,52
1 360,76
1360,76
1247,72

1429,29
1213,71
1 287,21
1287,21
1238,85

100,00%
190,38%
94,59%
94,59%
99,29%

1249,95

1240,63

99,25%

1223,33

1223,33

100,00%

1 255,51

1 484,94

118,27%

1255,51

1484,94

118,27%

1293,23

1365,58

105,59%

1293,23

1333,46

103,11%

1392,56

100,00%

1 368,90

1 611,39

117,71%

1372,38

1637,46

119,32%

1343,58

1417,53

105,50%

1 249,84
1230,77

1 530,52
1485,33

122,46%
120,68%

1272,17

1549,93

121,83%

1498,94

200,00%

1498,94

200,00%

Відхилення,
%
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Продовження додатка 4.2.3.
Динаміка зміни тарифів на теплову енергію для потреб інших споживачів по ліцензіатах НКРЕКП у розрізі регіонів
України (без ПДВ)

№ з/п

Найменування ліцензіатів

Полтавська область
16 ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго"
Рівненська область
17 ТОВ "Рівнетеплоенерго"
Сумська область
18 ТОВ "Сумитеплоенерго"
ТОВ "Шосткинське підприємство
19 "Харківенергоремонт"
Харківська область
20 КП "Харківські теплові мережі"
Хмельницька область
МКП
21 "Хмельницьктеплокомуненерго"
КП "Міськтепловоденергія",
22 м. Кам'янець-Подільський
Черкаська область
КПТМ
23 "Черкаситеплокомуненерго"
24 ПРАТ "Черкаське хімволокно"
Чернігівська область
ПАТ "Облтеплокомуненерго",
25 м. Чернігів
ТОВ фірма "ТехНова"
26 (Чернігівська ТЕЦ)
м. Київ
27 ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"

Станом на
01.01.2019
Тариф на
теплову
енергію,
грн/Гкал
1329,24
1329,24
1 560,28
1560,28
1208,83
1166,27

Станом на Відхилення,
17.01.2020
%
Тариф на
теплову
енергію,
грн/Гкал
1321,86
99,44%
1321,86
99,44%
1 463,06
93,77%
1463,06
93,77%
1130,11
93,49%
1114,71
95,58%

1534,77

1449,64

94,45%

1 302,14
1302,14
1270,25

1 302,14
1302,14
1308,55

100,00%
100,00%
103,02%

1259,15

1292,56

102,65%

1394,14
1213,33

1394,14
1089,68

1287,35
1160,14
1363,30

1281,00
952,90
1201,43

1432,66

1438,03

1339,01
1149,17
1149,17

1124,68
708,60
708,60

100,00%
89,81%
99,51%
82,14%
88,13%
100,37%
83,99%
61,66%
61,66%
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Додаток 4.2.1(3).
Тарифи на теплову енергію для потреб інших споживачів по ліцензіатах НКРЕКП (без ПДВ)
Ліцензіати, яким встановлені тарифи 14.01.2020 відповідно до Порядку 1174 (виробництво теплової енергії з
1637,46

1484,94
1392,56
1333,46
1240,63
1205,31

1549,93
1498,94

1485,33
1417,53

Ліцензіати, яким встановлені тарифи
14.01.2020 відповідно до Порядку 1174
(виробництво теплової енергії з

Ліцензіати, яким не
переглядалися тарифи
відповідно до вимог

1463,06
1438,031449,64

1321,86

1429,29

1292,561281,00

1287,21

1285,78

1223,33

1213,71
1114,71

1394,14
1302,14
1271,83

1124,68

952,90

708,60

314

1 1 81,0
1 1 81,8

Додаток 4.2.4.
Фактичні втрати теплоти теплової енергії ліцензіатів НКРЕКП в теплових мережах за період 2018 – 2019 років, тис. Гкал
1 200,0

6 ,2%

10,0%

5 , 6%
5,0%

1 000,0
0 ,6%

0 , 1%

-1 ,9%

800,0

-0 ,2%

0,0%

-2 ,3%

-8 ,4%

0,0

2 6 4,2
2 4 8,8

2 9 1,8
2 6 3,9

2 2 6,1
2 0 2,3

2 1 0,7
1 7 6,7

9 2 ,3
7 7 ,3

1 1 8,7
1 0 1,5

9 3 ,8
8 5 ,9

6 1 ,6
6 0 ,2

-2 4,3%

4 1 ,1
3 7 ,4

8 1 ,0
8 1 ,4

1 8 3,1
1 9 4,4

200,0

-1 4,0%

-1 6,1%

-1 6,3%

-10,0%

2 2 3,9
1 9 2,4

-1 4,5%

-5,0%

-9 ,6%

-1 0,5%

1 1 9,7
1 1 9,4

400,0

-9 ,1%

3 9 2,4

4 0 5,6
3 9 7,7

600,0

3 9 4,2
4 1 6,2

5 1 8,0

-5 ,8%

-15,0%

-20,0%

-25,0%

у 2018 р.

у 2019 р.

Відхилення обсягів 2019 р. по відношенню 2018 р., %
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Додаток 4.2.5.
Фактичні витрати природного газу на котельнях ліцензіатів НКРЕКП за 2018 – 2019 роки, млн.м.куб.
0,0%

519

600

-3,8%

456

500

-3,4%

-8,2%

-9,0%

319

-12,2%

-10,0%

-11,6%

-12,3%

-13,1%

266

300

341
328

400
-10,6%

-5,0%

-13,6%

-14,1%

-15,4%

-20,0%

82
65

69
63

112
98

-20,0%
-22,3%

18
15

41
40

54
42

36
31

61
52

76
67

77
69

100

114
105

200

-15,0%

167
141

-16,4%

0

-25,0%

у 2018 р.

у 2019 р.

Відхилення обсягів 2019 р. по відношенню 2018 р., %
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Додаток 4.2.6.
Фактичне споживання технологічної електроенергії на потреби виробництва та транспортування теплової енергії за період 2018 – 2019 років,
ліцензіатами НКРЕКП млн.кВт
10,0%

1 3 3,6
1 2 5,2

160,0

5 , 5%

140,0

120,0

5,0%
1 , 1%

-0 ,1%
8 9 ,4
9 4 ,4

-2 ,1%

100,0

-2 ,7%

-1 ,8%

-1 ,5%

0,0%

-2 ,5%

-5 ,2%

-6 ,2%

-7 ,0%

-6 ,3%

80,0

5 9 ,4
5 6 ,3

-9 ,2%
-1 1,1%

0,0

2 3 ,0
2 1 ,1

2 1 ,0
1 9 ,7

1 4 ,4
1 4 ,6

1 0 ,2
9 ,1

1 6 ,7
1 3 ,1

1 9 ,8
1 9 ,3

-2 2,1%

1 5 ,7
1 5 ,4

1 5 ,5
1 5 ,0
7 ,7
7 ,7

1 4 ,0
1 3 ,7

1 7 ,2
1 6 ,0

40,0

-10,0%
4 4 ,8
4 0 ,7

3 4 ,4
3 3 ,8

60,0

20,0

-5,0%
-7 ,9%

-15,0%

-20,0%

-25,0%

у 2018 р.

у 2019 р.

Відхилення обсягів 2019 р. по відношенню 2018 р., %
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Додаток 4.3.1.
Показники комерційної якості надання послуг у сфері теплопостачання по компаніях
у IІ – IV кварталах 2019 року
Кількість
Відсоток
послуг, час
послуг, час
Загальна
Ліцензіати з транспортування теплової енергії
виконання
виконання
кількість
магістральними та місцевими (розподільчими)
яких
яких
наданих
тепловими мережами
перевищив
перевищив
послуг
установлені
установлені
строки
терміни, %
КП БМР «БІЛОЦЕРКІВТЕПЛОМЕРЕЖА»
0
0
0,00%
КП «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ»
40
0
0,00%
КП ВМР «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»
4480
0
0,00%
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»
12592
0
0,00%
ЛКП «ЗАЛІЗНИЧНЕТЕПЛОЕНЕРГО»
81
0
0,00%
ДМП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»
ДП «КАЛУСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА»
КП «КОМЕНЕРГОСЕРВІС»

294
0
0

0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%

КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»
ТОВ «КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»
ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»
КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА»
ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО»
ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»
ПРАТ «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ»
ОКП «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»
КОНЦЕРН «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»
ПОКВПТГ «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО»
ТОВ «РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО»
ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО»
КП «ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ»
ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА»
ТОВ «ШП «ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ»
КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»

1699
215
767
923
310
0
39
491
62224
3990
65
357
6709
35
173
6867

28
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
3
4

1,65%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,56%
0,00%
0,00%
0,00%
1,54%
0,00%
0,00%
2,86%
1,73%
0,06%

МКП «ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

844

0

0,00%

АКЦІОНЕРНЕ
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»

1059

3

0,28%

691

0

0,00%

ТОВАРИСТВО
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Код послуги

Додаток 4.3.2.
Показники комерційної якості надання послуг у сфері теплопостачання по Україні у IІ – IV кварталах 2019 року

Тип послуги

Загальна
кількість
наданих
послуг

Строк
виконання
послуги,
визначений
законодавством

Кількість
послуг, час
виконання
яких
перевищив
установлені
строки
3
6

Відсоток послуг,
час виконання
яких перевищив
установлені
терміни, %

А
S1

Б
Надання доступу до мережі теплопостачання:

1
281

2

S1.1

видача технічних умов (стаття 30*)

270

10 роб. днів

6

2,22%

11

10 днів

0

0,00%

82481

1

0,00%

46817

0

0,00%

підключення об’єкта замовника до мереж
(стаття 39*)
Перевірка кількісних або якісних показників надання
S2
послуг
проведення перевірки кількісних або якісних
S2.1
показників надання послуг (п. 35**)
розгляд акта-претензії за результатами перевірки
S2.2
(п. 39**)
Відповідь на письмові звернення побутових споживачів
S3
(стаття 20***) (з питань теплопостачання)
Разом
S1.2

4
2,14%

35664

3 роб. дні

1

0,00%

22183

місяць

34

0,16%

41

0,04%

104945

* Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності".
** Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005
№630
*** Закон України "Про звернення громадян".
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Додаток 4.3.3.
Кількість та тривалість перерв у сфері теплопостачання

З вини ліцензіата
та планові перерви без
попередження
0

0

0,00

0,00

163

3

0

470

0

0

0,00

88419,31

30

0

468

251

379

56

18,16

18,67

32

7

1

19

4

1

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

74,07

0,00

0,00

0,00

0

73

13

0

0

0

0,00

0.00

0.00

0.00

0

69

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0,58

0,00

0,00

0,00

232,94
335,34
8
0,00

КП ВМР «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»

1891,93

19,50

0,00

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

128,00

0,00

2432,70

ЛКП «ЗАЛІЗНИЧНЕТЕПЛОЕНЕРГО»
ДП «КАЛУСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬНОВА»
КП «КОМЕНЕРГОСЕРВІС»

21,26

2,04

0,00
0,00

КП «ТЕПЛОЕНЕРГО»

0.00

ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО»

Перерви внаслідок
форс-мажору чи з вини
інших осіб

Заплановані перерви з
попередженням та на
гідравлічні випробування
0

Перерви внаслідок
форс-мажору чи з вини
інших осіб

Заплановані перерви з
попередженням та на
гідравлічні випробування

0

З вини ліцензіата
та планові перерви без
попередження

Перерви внаслідок форсмажору чи з вини інших осіб

79

0,00
142059,
55
98134,4
8
124,67

245,31

З вини ліцензіата та
планові перерви без
попередження

0

Заплановані перерви з
попередженням та на
гідравлічні випробування

0,00

0,00

0,00

ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

Кількість перерв
опалювальний період
міжопалювальний період

0,00

Перерви внаслідок
форс-мажору чи з вини
інших осіб

КП «БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ»

З вини ліцензіата
та планові перерви без
попередження

Ліцензіати з транспортування теплової
енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами

Заплановані перерви з
попередженням та на
гідравлічні випробування

Середня тривалість перерв, хв.
опалювальний період
міжопалювальний період

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

ПРАТ «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ»

128,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

0

0

0

0

0

ОКП "МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО"

56,98

152,10

55

0

0

0

0

487,83

0

420

5

3

438

4

ПОКВПТГ "ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО"

0,00

29,93

0,00
162169
,86
268,84

33

0,00

0,00
299765,
00
2497,38

0,00

КОНЦЕРН ""МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

82,19
1595,9
6
54,23

120,33

0

14

6

28

48

7

555,61

766,67

0,67

0,00

0,00

0,00

63

54

1

0

0

0

ТОВ "РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО"

109,31
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Продовження додатка 4.3.3.
Кількість та тривалість перерв у сфері теплопостачання
ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"

0,00

12,19

1,04

751,21

153,31

107,76

ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"

4,53

ТОВ «ШП "ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ»

0,00

КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»

874,07

52,86
9387,2
0
85,75

7,77
42553,3
9
0.00

МКП «ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"

0,00

0,00

0,00

ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»

0,00

КП «ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ»

116227,7
6
0,00

469,37

0,00

0

3

1

11

8

0

0,00

0,00

61

70

5

0

0

0

0,00

68,11

0,00

2

41

7

0

3

0

0,00

0,00

0,00

0

10

21

0

0

0

9070,88

882,68

0,00

93

10

0

74

9

0

0,00

6212,09

0,00

0,00

0

0

0

83

0

0

17,85

0,00

0,00

73,35

0,00

0

11

0

0

9

0

0,00

487,82

206777,5
0

0,00

851,22

0

0

9

28

0

3
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Додаток 5.1.1.
Cхема централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
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Додаток 5.1.2.
Кількість суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, діяльність яких підлягала
державному регулюванню у 2011 – 2019 роках, одиниць на кінець року

323

Додаток 5.2.1.
Рівень втрат питної води в мережах водопостачання, % від піднятої води, 2019 рік

324

Додаток 5.3.1.
Структура середньозваженої собівартості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, головні складові,
2019 рік, грн/м3
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Додаток 5.3.2.
Перелік ліцензіатів НКРЕКП, яким встановлено тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення у 2018 – 2019 роках,
грн/м3 (без ПДВ)
Централізоване водопостачання
2018

№
з/п

Назва ліцензіата
НКРЕКП у сфері
централізованого
водопостачання та
водовідведення

Тариф
для
спожив
ачів,
що є
суб’єкта
ми
господа
рюванн
яу
сфері
ЦВВ

Приріст тарифу
2019/2018, %

2019

Тариф для
споживачі
в, що не є
суб’єктам
и
господар
ювання у
сфері ЦВВ

Тариф для
споживачів,
що є
суб’єктами
господарюв
ання у
сфері ЦВВ

Централізоване водовідведення

Тариф для
споживачів,
що не є
суб’єктами
господарюв
ання у сфері
ЦВВ

для
споживачів,
що є
суб’єктами
господарюв
ання у сфері
ЦВВ

2018

для
споживачів,
що не є
суб’єктами
господарюв
ання у сфері
ЦВВ

Тариф для
споживачів,
що є
суб’єктами
господарюв
ання у сфері
ЦВВ

2019

Приріст тарифу 2019/2018, %

Тариф для
споживачів,
що не є
суб’єктами
господарюв
ання у сфері
ЦВВ

Тариф для
споживачів, що є
суб’єктами
господарювання у
сфері ЦВВ

Тариф для
споживачів, що не
є суб’єктами
господарювання у
сфері ЦВВ

для споживачів,
що є суб’єктами
господарювання у
сфері ЦВВ

для споживачів,
що не є суб’єктами
господарювання у
сфері ЦВВ

4,98

-

4,98

-

0,00%

4,30

-

5,22

-

21,40%

5,88

-

6,62

-

12,59%

Автономна Республіка Крим
1

КРП «ВПВКГ
ПІВДЕННОГО БЕРЕГА
КРИМУ»

2

КРП «ВОДА КРИМУ»

3

КП «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ»

-

5,82

-

5,82

-

0,00%

-

тарифи не встановлювалися НКРЕКП
Вінницька область
-

6,95

-

8,60

-

23,74%

-

Волинська область
4

КП
«ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ»

-

5,64

-

5,92

-

4,96%

-

Дніпропетровська область
5

6

7

КП
«ДНІПРОВОДОКАНАЛ»
ДМР
КВП КАМ’ЯНСЬКОЇ МР
«МІСЬКВОДОКАНАЛ»

КП «НІКОПОЛЬСЬКЕ
ВУ ВКГ» НМР

3,34

7,39

3,88

9,17

16,17%

24,09%

2,78

4,86

3,09

6,21

11,15%

27,78%

-

7,20

-

8,12

-

12,78%

-

6,32

-

6,49

-

2,69%

-

5,57

-

7,12

-

27,83%

-

9,28

-

11,20

-

20,69%
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Продовження додатка 5.3.2.
Перелік ліцензіатів НКРЕКП, яким встановлено тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення у
2018 – 2019 роках, грн/ м3 (без ПДВ)
Централізоване водопостачання
2018
№
з/п

8

9

10

11
12
13

Назва ліцензіата
НКРЕКП у сфері
централізованого
водопостачання та
водовідведення

КП ДОР
«АУЛЬСЬКИЙ
ВОДОВІД»
ДМПВКГ «ДНІПРОЗАХІДНИЙ
ДОНБАС»
КП «НОВОМОСКОВСЬК
ВОДОКАНАЛ»
ПРАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»
КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ»
КП
«ПАВЛОГРАДСЬКЕ
ВУ ВКГ» ПМР

Централізоване водовідведення
Приріст тарифу
2019/2018, %

2019

2018

2019

Приріст тарифу 2019/2018, %

Тариф для
споживачі
в, що є
суб’єктами
господарю
вання у
сфері ЦВВ

Тариф для
споживачів,
що не є
суб’єктами
господарюв
ання у
сфері ЦВВ

Тариф для
споживачів,
що є
суб’єктами
господарюв
ання у
сфері ЦВВ

Тариф для
споживачів,
що не є
суб’єктами
господарюв
ання у сфері
ЦВВ

для
споживачів,
що є
суб’єктами
господарюв
ання у сфері
ЦВВ

для
споживачів,
що не є
суб’єктами
господарюв
ання у сфері
ЦВВ

Тариф для
споживачів,
що є
суб’єктами
господарюв
ання у сфері
ЦВВ

Тариф для
споживачів,
що не є
суб’єктами
господарюв
ання у сфері
ЦВВ

Тариф для
споживачів, що є
суб’єктами
господарювання у
сфері ЦВВ

Тариф для
споживачів, що
не є суб’єктами
господарювання
у сфері ЦВВ

для споживачів, що є
суб’єктами
господарювання у
сфері ЦВВ

для споживачів,
що не є суб’єктами
господарювання у
сфері ЦВВ

3,20

4,76

3,55

5,38

10,94%

13,03%

-

5,05

-

5,11

-

1,19%

8,16

13,60

8,82

15,66

8,09%

15,15%

-

10,88

6,79

13,52

-

24,26%

-

13,50

-

12,51

-

-7,33%

5,53

11,00

6,05

13,08

9,40%

18,91%

-

-

-

1,65

-

-

3,65

7,08

3,65

7,08

0,00%

0,00%

-

10,96

-

10,96

-

0,00%

-

17,64

-

19,70

-

11,68%

-

8,23

-

8,21

-

-0,24%

послуга не надається

Донецька область
14

15
16

КВП
«КРАМАТОРСЬКИЙ
ВОДОКАНАЛ»
КП
«МАРІУПОЛЬСЬКЕ
ВУ ВКГ»
КП «БАХМУТВОДА»

-

11,58

-

14,23

-

22,88%

-

5,04

-

6,29

-

24,80%

-

12,24

-

13,34

-

8,99%

-

5,07

-

5,49

-

8,28%

-

12,43

-

15,11

-

21,56%

3,91

7,34

5,29

8,77

35,29%

19,48%
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Продовження додатка 5.3.2.
Перелік ліцензіатів НКРЕКП, яким встановлено тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення у 2018 –
2019 роках, грн/ м3 (без ПДВ)
Централізоване водопостачання

№
з/п

17
18
19

Назва ліцензіата
НКРЕКП у сфері
централізованого
водопостачання
та
водовідведення

КП СМР
«СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ»
КП «КОМПАНІЯ
«ВОДА ДОНБАСУ»
КП
«ДОНЕЦЬКМІСЬКВОДОКАНАЛ»

м

Централізоване водовідведення
Приріст тарифу
2018/2017, %

2018

2017

2018

Приріст тарифу 2018/2017, %

Тариф для
споживачів,
що є
суб’єктами
господарюв
ання у
сфері ЦВВ

Тариф для
споживачів,
що не є
суб’єктами
господарюв
ання у
сфері ЦВВ

Тариф для
споживачів,
що є
суб’єктами
господарюв
ання у
сфері ЦВВ

Тариф для
споживачів,
що не є
суб’єктами
господарюв
ання у сфері
ЦВВ

для
споживачів,
що є
суб’єктами
господарюв
ання у
сфері ЦВВ

для
споживачів,
що не є
суб’єктами
господарюв
ання у
сфері ЦВВ

Тариф для
споживачі
в, що є
суб’єктами
господарю
вання у
сфері ЦВВ

Тариф для
споживачів,
що не є
суб’єктами
господарюва
ння у сфері
ЦВВ

Тариф для
споживачів, що є
суб’єктами
господарювання у
сфері ЦВВ

Тариф для
споживачів, що
не є суб’єктами
господарювання
у сфері ЦВВ

для споживачів,
що є суб’єктами
господарювання у
сфері ЦВВ

для споживачів,
що не є
суб’єктами
господарювання
у сфері ЦВВ

-

12,50

-

15,14

-

21,12%

-

7,07

-

9,53

-

34,79%

5,21

10,97

5,21

10,97

0,00%

0,00%

5,11

9,35

5,11

9,35

0,00%

0,00%

7,24

-

8,64

-

19,34%

7,32

-

6,88

-

-6,01%

тарифи не встановлювалися НКРЕКП
Житомирська область

20

КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ»
ЖМР

21

КП «ВУ ВКГ МІСТА
УЖГОРОДА»

-

6,40

-

7,55

-

17,97%

-

Закарпатська область
-

13,50

-

14,69

-

8,81%

-

Запорізька область

22

23
24
25

КП «ВОДОКАНАЛ»
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МР
ЗАПОРІЗЬКОЇ
ОБЛАСТІ
КП «БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ»
БМР
КП «ВОДОКАНАЛ»
М. ЗАПОРІЖЖЯ
КП «ОБЛВОДОКАНАЛ» ЗОР

5,15

10,04

6,04

11,88

17,28%

18,33%

6,81

10,85

8,42

12,99

23,64%

19,72%

-

14,97

-

18,99

-

26,85%

-

12,20

-

14,15

-

15,98%

2,69

7,65

3,28

9,17

21,93%

19,87%

2,30

4,68

2,25

4,77

-2,17%

1,92%

5,42

10,88

6,88

13,99

26,94%

28,58%

-

19,75

-

23,66

-

19,80%
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Продовження додатка 5.3.2.
Перелік ліцензіатів НКРЕКП, яким встановлено тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення у 2018 – 2019 роках,
грн/ м3 (без ПДВ)
Централізоване водопостачання

№
з/п

Назва ліцензіата
НКРЕКП у сфері
централізованого
водопостачання
та
водовідведення

26

КП «ІВАНОФРАНКІВСЬКВОДО
ЕКОТЕХПРОМ»

2018
Тариф для
споживачів,
що є
суб’єктами
господарюв
ання у
сфері ЦВВ

Приріст тарифу
2019/2018, %

2019

Тариф для
споживачів,
що не є
суб’єктами
господарюв
ання у
сфері ЦВВ

Тариф для
споживачів,
що є
суб’єктами
господарюв
ання у
сфері ЦВВ

Централізоване водовідведення

Тариф для
споживачів,
що не є
суб’єктами
господарюв
ання у сфері
ЦВВ

для
споживачів,
що є
суб’єктами
господарюв
ання у
сфері ЦВВ

для
споживачів,
що не є
суб’єктами
господарюв
ання у
сфері ЦВВ

2018
Тариф для
споживачі
в, що є
суб’єктами
господарю
вання у
сфері ЦВВ

2019

Приріст тарифу 2019/2018, %

Тариф для
споживачів,
що не є
суб’єктами
господарюва
ння у сфері
ЦВВ

Тариф для
споживачів, що є
суб’єктами
господарювання у
сфері ЦВВ

Тариф для
споживачів, що
не є суб’єктами
господарювання
у сфері ЦВВ

для споживачів,
що є суб’єктами
господарювання у
сфері ЦВВ

для споживачів,
що не є
суб’єктами
господарювання
у сфері ЦВВ

8,08

-

8,67

-

7,30%

Івано-Франківська область
-

5,85

-

7,23

-

23,59%

-

Київська область
27
28
29

КП «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ»
КП
«БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ»
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

-

5,85

-

6,53

-

11,62%

-

10,12

-

11,27

-

11,36%

5,49

8,04

6,79

9,68

23,68%

20,40%

6,32

8,08

7,27

9,25

15,03%

14,48%

2,96

9,47

3,39

10,45

14,53%

10,35%

-

11,32

-

11,44

-

1,06%

9,61

-

11,45

-

19,15%

Кіровоградська область
30

ОКВП «ДНІПРОКІРОВОГРАД»

4,13

11,20

4,83

14,12

16,95%

26,07%

-

Луганська область
31
32
33
34

КП «АЛЧЕВСЬКЕ
ВУВКГ»
ЛКСП
«ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ»
ТОВ «ТАУН
СЕРВІС»
РКП
«СТАРОБІЛЬСЬКВОДА»

-

7,50

-

7,50

-

0,00%

-

1,56

-

1,56

-

0,00%

-

15,33

-

15,33

-

0,00%

-

6,08

-

6,08

-

0,00%

-

6,52

-

7,45

-

14,26%

-

5,62

-

6,32

-

12,46%

-

12,71

-

12,71

-

0,00%

-

24,81

-

24,81

-

0,00%
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Продовження додатка 5.3.2.
Перелік ліцензіатів НКРЕКП, яким встановлено тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення у 2018 – 2019 роках,
грн/ м3 (без ПДВ)
Централізоване водопостачання
2018

№
з/п

Назва ліцензіата
НКРЕКП у сфері
централізованого
водопостачання та
водовідведення

35

ПАТ
«СЕВЕРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ»

Тариф
для
спожива
чів, що є
суб’єкта
ми
господар
ювання у
сфері
ЦВВ

2019

Тариф для
споживачів,
що не є
суб’єктами
господарюв
ання у
сфері ЦВВ

Тариф для
споживачів,
що є
суб’єктами
господарюв
ання у
сфері ЦВВ

Централізоване водовідведення
Приріст тарифу
2019/2018, %

Тариф для
споживачів,
що не є
суб’єктами
господарюв
ання у сфері
ЦВВ

для
споживачів,
що є
суб’єктами
господарюв
ання у
сфері ЦВВ

2018

для
споживачів,
що не є
суб’єктами
господарюв
ання у
сфері ЦВВ

Тариф для
споживачі
в, що є
суб’єктами
господарю
вання у
сфері ЦВВ

2019

Тариф для
споживачів,
що не є
суб’єктами
господарюва
ння у сфері
ЦВВ

Тариф для
споживачів, що є
суб’єктами
господарювання у
сфері ЦВВ

Приріст тарифу 2019/2018, %

Тариф для
споживачів, що
не є суб’єктами
господарювання
у сфері ЦВВ

для споживачів,
що є суб’єктами
господарювання у
сфері ЦВВ

для споживачів, що
не є суб’єктами
господарювання у
сфері ЦВВ

тарифи не встановлювались НКРЕКП
Львівська область

36
37

ЛМКМ
«ЛЬВІВВОДОКАНАЛ»
КП
«ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДМР ЛО

3,29

7,14

4,01

8,73

21,88%

22,27%

0,82

3,62

1,15

4,63

40,24%

27,90%

5,50

11,66

6,13

13,44

11,45%

15,27%

1,78

6,54

1,99

6,85

11,80%

4,74%

6,49

-

7,78

-

19,88%

8,44

2,69

8,44

0,00%

0,00%

Миколаївська область
38

МКП «МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ»

-

8,55

-

9,77

-

14,27%

-

Одеська область
39

ТОВ «ІНФОКС»
(ФІЛІЯ «ІНФОКСВОДОКАНАЛ»)

3,66

9,85

3,66

9,85

0,00%

0,00%

2,69

Полтавська область
40
41

КП «КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ» КМР
КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»

-

7,15

-

7,80

-

9,09%

-

7,29

-

8,75

-

20,03%

-

9,91

-

10,23

-

3,23%

-

8,64

3,93

9,49

-

9,84%

330

Продовження додатка 5.3.2.
Перелік ліцензіатів НКРЕКП, яким встановлено тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення у 2018 – 2019 роках,
грн/ м3 (без ПДВ)
Централізоване водопостачання

№
з/п

Назва ліцензіата
НКРЕКП у сфері
централізованого
водопостачання
та
водовідведення

2018
Тариф для
споживачів,
що є
суб’єктами
господарюв
ання у
сфері ЦВВ

Приріст тарифу
2019/2018, %

2019

Тариф для
споживачів,
що не є
суб’єктами
господарюв
ання у
сфері ЦВВ

Тариф для
споживачів,
що є
суб’єктами
господарюв
ання у
сфері ЦВВ

Централізоване водовідведення

Тариф для
споживачів,
що не є
суб’єктами
господарюв
ання у сфері
ЦВВ

для
споживачів,
що є
суб’єктами
господарюв
ання у
сфері ЦВВ

для
споживачів,
що не є
суб’єктами
господарюв
ання у
сфері ЦВВ

2018
Тариф для
споживачі
в, що є
суб’єктами
господарю
вання у
сфері ЦВВ

2019

Приріст тарифу 2019/2018, %

Тариф для
споживачів,
що не є
суб’єктами
господарюва
ння у сфері
ЦВВ

Тариф для
споживачів, що є
суб’єктами
господарювання у
сфері ЦВВ

Тариф для
споживачів, що
не є суб’єктами
господарювання
у сфері ЦВВ

для споживачів,
що є суб’єктами
господарювання у
сфері ЦВВ

для споживачів,
що не є
суб’єктами
господарювання
у сфері ЦВВ

2,95

6,81

3,54

7,78

20,00%

14,24%

-

1,80

-

2,51

-

39,44%

6,15

-

8,02

-

30,41%

7,51

4,20

9,46

28,05%

25,97%

4,55

1,50

5,22

32,74%

14,73%

6,88

-

8,42

-

22,38%

6,39

-

7,08

-

10,80%

Рівненська область
42
43

РОВКП ВКГ
«РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ»
ПРАТ
«РІВНЕАЗОТ»

-

9,26

-

10,76

-

16,20%

послуга не надається

Сумська область
44

КП «МІСЬКВОДОКАНАЛ» СМР

-

7,13

-

8,16

-

14,45%

-

Тернопільська область
45

КП «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ»

-

5,69

-

7,21

-

26,71%

3,28

Харківська область
46

КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ»

3,64

8,96

4,33

10,21

18,96%

13,95%

1,13

Херсонська область
47

МКП «ВУ ВКГ
МІСТА ХЕРСОНА»

48

МКП
«ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ»

-

7,15

-

8,51

-

19,02%

-

Хмельницька область
-

6,66

-

8,15

-

22,37%

-
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Продовження додатка 5.3.2.
Перелік ліцензіатів НКРЕКП, яким встановлено тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення у 2018 – 2019 роках,
грн/ м3 (без ПДВ)
Централізоване водопостачання

№
з/п

Назва ліцензіата
НКРЕКП у сфері
централізованого
водопостачання
та
водовідведення

49

КП
«МІСЬКТЕПЛОВОД
ЕНЕРГІЯ»
М. КАМ’ЯНЕЦЬПОДІЛЬСЬКИЙ

2018

Централізоване водовідведення
Приріст тарифу
2019/2018, %

2019

2018

2019

Приріст тарифу 2019/2018, %

Тариф для
споживачів,
що є
суб’єктами
господарюв
ання у сфері
ЦВВ

Тариф для
споживачів,
що не є
суб’єктами
господарюв
ання у сфері
ЦВВ

Тариф для
споживачів,
що є
суб’єктами
господарюв
ання у сфері
ЦВВ

Тариф для
споживачів,
що не є
суб’єктами
господарюв
ання у сфері
ЦВВ

для
споживачів,
що є
суб’єктами
господарюв
ання у сфері
ЦВВ

для
споживачів,
що не є
суб’єктами
господарюв
ання у сфері
ЦВВ

Тариф для
споживачів,
що є
суб’єктами
господарюв
ання у сфері
ЦВВ

Тариф для
споживачів, що
не є суб’єктами
господарювання
у сфері ЦВВ

Тариф для
споживачів, що є
суб’єктами
господарювання у
сфері ЦВВ

Тариф для
споживачів,
що не є
суб’єктами
господарюван
ня у сфері ЦВВ

для споживачів,
що є суб’єктами
господарювання
у сфері ЦВВ

для
споживачів,
що не є
суб’єктами
господарюван
ня у сфері ЦВВ

-

8,79

-

9,13

-

3,87%

-

6,76

-

7,61

-

12,57%

3,35

6,06

3,42

6,23

2,09%

2,81%

2,05

2,69

2,00

2,60

-2,44%

-3,35%

-

11,21

-

11,50

-

2,59%

4,04

-

4,98

-

23,27%

-

7,57

-

8,92

-

17,83%

2,62

7,33

2,41

7,49

-8,02%

2,18%

Черкаська область
50
51
52

КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ»
ЧМР
ПАТ «АЗОТ»
М. ЧЕРКАСИ
КП «УМАНЬВОДОКАНАЛ»
УМР

3,42

7,16

3,59

7,86

4,97%

9,78%

послуга не надається
-

16,04

-

16,93

-

5,55%

Чернівецька область
53

КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ»

54

КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ»
ЧМР

3,00

8,05

3,65

9,47

21,67%

17,64%

-

Чернігівська область
-

7,63

-

8,14

-

6,68%
місто Київ

55
56

ПРАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»
АТ «УКРАЇНСЬКА
ЗАЛІЗНИЦЯ»

3,18

7,91

3,69

9,86

16,04%

24,65%

тарифи не встановлювались НКРЕКП
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Додаток 5.3.3.
Структура середньозваженого тарифу на централізоване водопостачання, 2019 рік, грн/м3
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Додаток 5.3.4.
Структура середньозваженого тарифу на централізоване водовідведення, 2019 рік, грн/м3
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Додаток 5.4.1.
Показники комерційної якості надання послуг у сфері централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення по компаніях у I – IV кварталах 2019 року

Ліцензіати з водопостачання та
водовідведення

Послуги без урахування повірки
приладів обліку
Кількість
Відсоток
послуг, час
послуг, час
Загальна
виконання
виконання
кількість
яких
яких
наданих
перевищив
перевищив
послуг
установлені
установлені
строки
строки, %

Послуги з повірки приладів обліку

Загальна
кількість
наданих
послуг

Кількість
послуг, час
виконання
яких
перевищив
установлені
строки

Відсоток
послуг, час
виконання
яких
перевищив
установлені
строки, %

КП «Вінницяоблводоканал»

1622

0

0,00%

14956

0

0,00%

КП «Луцькводоканал»
ДПП
«Кривбаспромводопостачання»

654

0

0,00%

1168

0

0,00%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

КП «Дніпроводоканал»
Дніпропетровської міськради

5050

14

0,28%

73667

0

0,00%

КП «Кривбасводоканал»

3774

0

0,00%

60

0

0,00%

облради

292

0

0,00%

0

0

0,00%

міськради

1143

0

0,00%

8237

0

0,00%

КП «Нікопольське ВВКГ»

126

0

0,00%

744

0

0,00%

ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас»

84

1

1,19%

0

0

0,00%

КП «Новомосковськ водоканал»

187

0

0,00%

7543

0

0,00%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

КП «Павлоградське ВУВКГ»

581

0

0,00%

10244

0

0,00%

КВП «Краматорський водоканал»

576

0

0,00%

0

0

0,00%

КП «Маріупольське ВУВКГ»

2218

12

0,54%

2434

0

0,00%

КП «Компанія «Вода Донбасу»

5110

88

1,72%

92445

0

0,00%

КП «Бахмут-вода»

276

0

0,00%

5354

0

0,00%

609

0

0,00%

1857

0

0,00%

КП «Житомирводоканал»

2748

10

0,36%

0

0

0,00%

КП «ВУВКГ міста Ужгорода»

1479

0

0,00%

2019

0

0,00%

КП «Водоканал» Мелітопольської
міськради

395

0

0,00%

1682

0

0,00%

КП «Водоканал» (м. Запоріжжя)

1394

2

0,14%

0

0

0,00%

КП «Бердянськводоканал»
КП «Облводоканал» Запорізької
облради
КП «ІваноФранківськводоекотехпром»

11484

0

0,00%

6663

0

0,00%

567

0

0,00%

1162

0

0,00%

922

7

0,12%

5761

20

0,35%

ПАТ «АК «Київводоканал»

18768

0

0,00%

12511

0

0,00%

ПАТ «Українська залізниця»

805

0

0,00%

248

0

0,00%

ТОВ «Білоцерківвода»

4154

0

0,00%

2929

0

0,00%

КП «Ірпіньводоканал»

593

0

0,00%

0

0

0,00%

КП «Броваритепловодоенергія»

204

0

0,00%

608

0

0,00%

КП Дніпропетровської
«Аульський водовід»
КВП
Кам’янської
«Міськводоканал»

ПрАТ «Енергоресурси»

КП
Слов'янської
«Словміськводоканал»

міськради
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Продовження додатка 5.4.1.
Показники комерційної якості надання послуг у сфері централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення по компаніях у I – IV кварталах 2019 року

Ліцензіати з водопостачання та
водовідведення

Послуги без урахування повірки
приладів обліку
Кількість
Відсоток
послуг, час
послуг, час
Загальна
виконання
виконання
кількість
яких
яких
наданих
перевищив
перевищив
послуг
установлені установлені
строки
строки, %

Послуги з повірки приладів обліку

Загальна
кількість
наданих
послуг

Кількість
послуг, час
виконання
яких
перевищив
установлені
строки

Відсоток
послуг, час
виконання
яких
перевищив
установлені
строки, %

32009

6

0,02%

2929

0

0,00%

41

0

0,00%

7216

0

0,00%

КП «Лисичанськводоканал»

2291

5

0,22%

0

0

0,00%

Районне комунальне підприємство
«Старобільськвода»

117

0

0,00%

0

0

0,00%

ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання
Азот»

0

0

0,00%

0

0

0,00%

МКП «Львівводоканал»

1133

1

0,09%

0

0

0,00%

КП «Дрогобичводоканал»

2756

5

0,18%

0

0

0,00%

МКП «Миколаївводоканал»

825

0

0,00%

0

0

0,00%

ТОВ «Інфокс»

7069

0

0,00%

0

0

0,00%

КП «Кременчукводоканал»

179

3

1,68%

20875

0

0,00%

КП «Полтававодоканал»

1501

31

2,07%

4777

0

0,00%

ВКПВКГ «Рівнеоблводоканал»

1899

0

0,00%

26897

0

0,00%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

1075

0

0,00%

0

0

0,00%

КП «Тернопільводоканал»

22231

0

0,00%

0

0

0,00%

КП «Харківводоканал»

5248

22

0,42%

42880

419

0,98%

МКП «ВУВКГ міста Херсона»

1078

0

0,00%

5393

0

0,00%

МКП «Хмельницькводоканал»

1182

0

0,00%

8608

0

0,00%

КП
«Міськтепловоденергія»
(м. Кам'янець-Подільський)

2519

7

0,28%

0

0

0,00%

КП «Черкасиводоканал»

867

2

0,23%

13111

0

0,00%

КП «Уманьводоканал»

387

9

2,33%

1576

0

0,00%

ПАТ «Азот» (м. Черкаси)

0

0

0,00%

0

0

0,00%

КП «Чернігівводоканал»

1328

0

0,00%

18292

0

0,00%

КП «Чернівціводоканал»

1239

0

0,00%

0

0

0,00%

Обласне КВП «Дніпро-Кіровоград»
ТОВ «Таун сервіс»

ПАТ «Рівнеазот»
КП «Міськводоканал»
міськради

Сумської
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Додаток 5.4.2.
Показники комерційної якості надання послуг у сфері централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення по Україні у I – IV кварталах 2019 року
Код
послуги

Тип послуги

Загальна
кількість
наданих
послуг

Строк
виконання
послуги,
визначений
законодавством

Кількість послуг, час
виконання яких
перевищив
установлені строки

Відсоток послуг, час
виконання яких
перевищив установлені
строки, %

Надання доступу до мережі водопостачання:

20577

63

0,31%

S1.1

видача технічних умов (стаття 30*)

17134

10 роб. днів

28

0,16%

S1.2

підключення об’єкта замовника до мереж (стаття 39*)

3443

10 днів

35

1,02%

Надання доступу до мережі водовідведення:

12199

21

0,17%

видача технічних умов (стаття 30*)
підключення об’єкта замовника до мереж (стаття 39*)
Періодична повірка засобів обліку (п. 15**)

10164
2035
463576
1689

16
5
439
0

0,16%
0,25%
0,09%
0,00%

0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%

0

0,00%

S1

S2
S2.1
S2.2
S3
S4
S4.1
S4.2
S5

Перевірка кількісних або якісних показників надання послуг (з питань
водопостачання)
проведення перевірки кількісних або якісних показників надання послуг (п. 35**)
розгляд акта-претензії за результатами перевірки (п. 39**)
Перевірка кількісних або якісних показників надання послуг (з питань
водовідведення)

S5.1

проведення перевірки кількісних або якісних показників надання послуг (п. 35**)

S5.2

розгляд акта-претензії за результатами перевірки (п. 39**)

S6
S6.1
S6.2
S6.3
S6.4
S7
S7.1

Відповідь на письмові звернення побутових споживачів (стаття 20***) (з питань
водопостачання), у т.ч.:
на скарги щодо незадовільної якості питної води
на скарги на недостатній тиск у мережі
на скарги на перерви у водопостачанні
інші звернення
Відповідь на письмові звернення побутових споживачів (стаття 20***) (з питань
водовідведення), у т.ч.:
на скарги щодо незадовільної якості надання послуг з водовідведення

S7.2
інші звернення
Водопостачання
Водовідведення
Усього

1688
1
794

10 роб. днів
10 днів
місяць

3 роб. дні

794
0
53422

3 роб. дні

0
124

0,00%
0,23%

690
2576
6567
43589
5633

місяць
місяць
місяць
місяць

7
8
17
92
22

1,01%
0,31%
0,26%
0,21%
0,39%

2909

місяць

13

0,45%

2724

місяць
539264
18626
557890

9

0,33%
626
43
669

474857
18659
493516

0
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Додаток 5.4.3.
Показники надійності (безперервності) водопостачання та якості питної води за I – IV квартали 2019 року
Кількість перерв на 100 км мереж

0,00

120,59

0,00

0,00

0,52

0,00

0,00

18,01

0,00

24241

12

0,05%

2

КП «Луцькводоканал»

7,21

128,05

0,23

0,02

0,31

0,00

1,26

30,56

0,95

2708

87

3,21%

3

КП «Дніпроводоканал»
Дніпропетровської міськради

315,42

182,31

25,34

0,21

0,34

0,10

0,05

4,86

0,56

31436

1296

4,12%

КП «Кривбасводоканал»

497,20

281,92

113,50

0,93

0,86

0,33

9,61

10,14

4,74

70680

3169

4,48%

0,00

200,84

43,78

0,00

1,19

0,49

0,00

13,00

6,50

106364

1221

1,15%

0,00

308,18

21,98

0,00

1,05

0,15

0,00

53,47

17,91

6427,00

209

3,25%

КП «Нікопольське ВВКГ»

35,93

1886,98

0,00

0,06

2,08

0,00

2,26

66,60

0,00

14609

290

1,99%

ДМП ВКГ «Дніпро-Західний
Донбас»

4784,59

0,00

89,07

2,81

0,00

0,40

4,79

0,00

4,08

6057

202

3,33%

КП «Новомосковськ водоканал»

32,65

632,10

0,00

0,06

2,06

0,00

4,62

87,36

0,00

1081

14

1,30%

10

ПрАТ «Енергоресурси»

24,05

0,00

0,00

0,15

0,00

0,00

29,11

0,00

0,00

9086

0,00

0,00%

11

КП «Павлоградське ВУВКГ»

5494,70

490,72

0,00

2,00

2,90

0,00

0,81

62,93

0,00

1579

0,00

0,00%

12

КВП «Краматорський водоканал»

0,00

159,91

0,00

0,00

0,67

0,00

0,00

47,93

0,00

2748

1

0,04%

КП «Маріупольське ВУВКГ»

31919,22

0,00

0,00

55,86

0,00

0,00

33,37

0,00

0,00

4012

4012

100,00%

14

КП «Компанія «Вода Донбасу»

1761,29

2713,99

132,85

1,82

4,62

0,12

4,63

30,41

0,35

45859

5391

11,76%

15

КП «Бахмут-вода»

2727,98

0,00

0,00

1,66

0,00

0,00

1,61

0,00

0,00

1315

32

2,43%

4
5
6
7
8
9

13

КП Дніпропетровської облради
«Аульський водовід»
КВП Кам’янської міськради
«Міськводоканал»

% проб з відхиленням показників
якості питної води

КП «Вінницяоблводоканал»

Кількість проб з
відхиленням від
стандартів якості
питної води

1

Заплановані
перерви з
попередженням
споживачів

Ліцензіати у сфері
централізованого
водопостачання та
водовідведення

Заплановані
перерви з
попередженням
споживачів

№
з/п

Кількість проб

Показники якості питної води

Перерви внаслідок
форс-мажору чи з
вини інших осіб

З вини ліцензіата
та планові перерви
без
попередження
споживачів

З вини ліцензіата
та планові перерви
без
попередження
споживачів
Перерви внаслідок
форс-мажору чи з
вини інших осіб

Середня частота перерв у мережі

Заплановані
перерви з
попередженням
споживачів

З вини ліцензіата
та планові перерви
без
попередження
споживачів
Перерви внаслідок
форс-мажору чи з
вини інших осіб

Середня тривалість перерв у
мережах водопостачання, хв.
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Продовження додатка 5.4.3.
Показники надійності (безперервності) водопостачання та якості питної води за I – IV квартали 2019 року
Кількість перерв на 100 км мереж

2800,30

0,01

3,47

3,54

1,22

13,41

12,50

4556

0,00

0,00%

17

КП «Житомирводоканал»

0,00

135,61

0,00

0,00

0,92

0,00

0,00

176,22

0,00

3881

232

5,98%

КП «ВУВКГ міста Ужгорода»

659,33

457,27

0,00

3,47

4,15

0,00

11,20

23,09

0,00

2826

9

0,32%

0,00

187,87

0,00

0,00

0,45

0,00

0,00

34,03

0,00

2550

40

1,57%

238,40

320,13

43,41

0,37

1,00

0,12

2,04

21,59

5,41

36376

7

0,02%

936,43

3804,64

0,00

3,32

13,72

0,00

19,56

240,11

0,00

18282

663

3,63%

163,08

3739,31

0,00

0,04

8,27

0,00

0,33

67,95

0,00

35027

465

1,33%

5,75

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

27,88

0,00

0,00

20082

0,00

0,00%

ПАТ «АК «Київводоканал»

26,54

213,16

50,22

0,03

0,34

0,09

3,54

43,54

17,33

37669

725

1,92%

25

ПАТ «Українська залізниця»

55,36

688,11

70,36

0,16

2,06

0,05

1,96

37,66

1,00

57126

1206

2,11%

26

ТОВ «Білоцерківвода»

19,12

136,44

8,22

0,00

0,40

0,03

0,30

51,53

3,87

10927

12

0,11%

27

КП «Ірпіньводоканал»

0,00

108,34

0,21

0,00

0,55

0,00

0,00

77,98

0,79

1012

16

1,58%

КП «Броваритепловодоенергія»

0,00

41,96

0,00

0,00

0,14

0,00

0,00

42,79

0,00

10495

0,00

0,00%

29

Обласне КВП «ДніпроКіровоград»

319,33

668,89

365,88

0,37

1,24

0,30

1,16

33,53

2,38

48610

420

0,86%

30

ТОВ «Таун сервіс»

72,52

81,01

0,00

0,17

0,37

0,00

33,49

37,43

0,00

2213

159

7,18%

18
19
20
21
22
23
24

28

КП «Водоканал» Мелітопольської
міськради
КП «Водоканал»
(м. Запоріжжя)
КП «Бердянськводоканал»
КП «Облводоканал» Запорізької
облради
КП «ІваноФранківськводоекотехпром»

% проб з відхиленням показників
якості питної води

3017,01

Кількість проб з
відхиленням від
стандартів якості
питної води

2,41

Заплановані
перерви з
попередженням
споживачів

КП Слов'янської міськради
«Словміськводоканал»

Ліцензіати у сфері
централізованого
водопостачання та
водовідведення

Заплановані
перерви з
попередженням
споживачів

16

№
з/п

Заплановані
перерви з
попередженням
споживачів

Кількість проб

Показники якості питної води

Перерви внаслідок
форс-мажору чи з
вини інших осіб

З вини ліцензіата
та планові перерви
без
попередження
споживачів

Середня частота перерв у мережі

З вини ліцензіата
та планові перерви
без
попередження
споживачів
Перерви внаслідок
форс-мажору чи з
вини інших осіб

З вини ліцензіата
та планові перерви
без
попередження
споживачів
Перерви внаслідок
форс-мажору чи з
вини інших осіб

Середня тривалість перерв у
мережах водопостачання, хв.
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Продовження додатка 5.4.3.
Показники надійності (безперервності) водопостачання та якості питної води за I – IV квартали 2019 року
Кількість перерв на 100 км мереж

21858,8
8

0,76

2,92

11,11

0,87

1,75

7,72

2934

917

31,25%

ПрАТ «Сєвєродонецьке
об'єднання Азот»*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

МКП «Львівводоканал»

0,00

1503,27

0,00

0,00

3,99

0,00

0,00

34,62

0,00

1247

1247

100,00%

КП «Дрогобичводоканал»

0,00

1821,90

17,98

0,00

5,98

0,10

0,00

48,66

1,10

16174

104

0,64%

РКП «Старобільськвода»

0,00

4537,97

193,62

0,00

6,43

0,65

0,00

37,50

6,03

2107

0,00

0,00%

МКП «Миколаївводоканал»

14,51

263,10

23,92

0,06

0,88

0,10

4,51

39,83

1,59

27872

527

1,89%

ТОВ «Інфокс»

360,35

4279,81

309,86

0,74

10,42

0,80

0,57

93,90

5,07

24859

36

0,14%

КП «Кременчукводоканал»

0,30

100,84

0,00

0,00

0,12

0,00

0,23

10,05

0,00

67948

23

0,03%

39

КП «Полтававодоканал»

0,00

368,37

0,75

0,00

1,14

0,01

0,00

115,74

0,25

3305

69

2,09%

40

ВКПВКГ «Рівнеоблводоканал»

163,04

699,87

44,80

0,45

1,10

0,17

11,80

46,66

10,58

2747

16

0,58%

41

ПАТ «Рівнеазот»*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

42

КП «Міськводоканал»
Сумської міськради

0,00

274,94

0,00

0,00

0,62

0,00

0,00

40,67

0,00

6025

121

2,01%

43

КП «Тернопільводоканал»

2430,99

0,00

157,79

0,88

0,00

0,40

1,68

0,00

24,16

5194

0,00

0,00%

44

КП «Харківводоканал»

835,42

1466,59

41,40

0,76

3,39

0,14

0,65

183,13

8,64

84513

2000

2,37%

32
33
34
35
36
37
38

% проб з відхиленням показників
якості питної води

1158,62

Кількість проб з
відхиленням від
стандартів якості
питної води

2250,08

31

Заплановані
перерви з
попередженням
споживачів

КП «Лисичанськводоканал»

№
з/п

Заплановані
перерви з
попередженням
споживачів

Ліцензіати у сфері
централізованого
водопостачання та
водовідведення

Кількість проб

Показники якості питної води

Перерви внаслідок
форс-мажору чи з
вини інших осіб

З вини ліцензіата
та планові перерви
без
попередження
споживачів

З вини ліцензіата
та планові перерви
без
попередження
споживачів
Перерви внаслідок
форс-мажору чи з
вини інших осіб

Середня частота перерв у мережі

Заплановані
перерви з
попередженням
споживачів

З вини ліцензіата
та планові перерви
без
попередження
споживачів
Перерви внаслідок
форс-мажору чи з
вини інших осіб

Середня тривалість перерв у
мережах водопостачання, хв.
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Продовження додатка 5.4.3.
Показники надійності (безперервності) водопостачання та якості питної води за I – IV квартали 2019 року
Кількість перерв на 100 км мереж

1949,28

175,62

95,59

1,27

0,52

0,18

13,72

40,31

17,83

4697

37

0,79%

46

МКП
«Хмельницькводоканал»

876,38

797,31

0,00

1,46

1,51

0,00

28,94

38,01

0,00

4009

5

0,12%

47

КП «Міськтепловоденергія»
(м. Кам'янець-Подільський)

0,00

307,39

3,75

0,00

0,86

0,02

0,00

24,26

2,46

9129

0,00

0,00%

48

КП «Черкасиводоканал»

76,24

0,00

0,00

0,13

0,00

0,00

31,10

0,00

0,00

1504

0,00

0,00%

49

КП «Уманьводоканал»

0,00

2290,13

10,94

0,00

5,72

0,02

0,00

36,69

1,48

2492

10

0,40%

50

ПАТ «Азот» (м. Черкаси)*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51

КП «Чернігівводоканал»

0,00

327,15

21,56

0,00

0,67

0,03

0,00

83,72

6,84

2710

202

7,45%

52

КП «Чернівціводоканал»

0,00

6703,36

710,54

0,00

12,54

1,05

0,00

23,18

2,58

3967

4

0,10%

% проб з відхиленням показників
якості питної води

МКП «ВУВКГ міста Херсона»

Кількість проб з
відхиленням від
стандартів якості
питної води

45

Заплановані
перерви з
попередженням
споживачів

Ліцензіати у сфері
централізованого
водопостачання та
водовідведення

Заплановані
перерви з
попередженням
споживачів

№
з/п

Кількість проб

Показники якості питної води

Перерви внаслідок
форс-мажору чи з
вини інших осіб

З вини ліцензіата
та планові перерви
без
попередження
споживачів

З вини ліцензіата
та планові перерви
без
попередження
споживачів
Перерви внаслідок
форс-мажору чи з
вини інших осіб

Середня частота перерв у мережі

Заплановані
перерви з
попередженням
споживачів

З вини ліцензіата
та планові перерви
без
попередження
споживачів
Перерви внаслідок
форс-мажору чи з
вини інших осіб

Середня тривалість перерв у
мережах водопостачання, хв.

*ліцензіати з водовідведення
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