
 

 

 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ  

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ 
 

ПОСТАНОВА 
 

11.04.2013     Київ     № 408 
 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
13.05.2013 за № 715/23247 

 
Про затвердження Порядку надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за 

регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії 
суб’єктам господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти 

 
Відповідно до статті 171 Закону України „Про електроенергетику”, Положення про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого 
Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059, Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 
1. Затвердити Порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за 

регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії суб’єктам 
господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти, що додається. 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії регулювання 
електроенергетики України від 08 липня 2010 року № 795 „Про затвердження Порядку 
встановлення роздрібних тарифів на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, 
які реалізують інноваційні проекти, зареєстровані в установленому законом порядку, що 
передбачають впровадження та виробництво обладнання, а також матеріалів, сировини і 
комплектуючих для виробництва обладнання, яке виробляє енергію з використанням 
альтернативних джерел енергії”. 

3. Управлінню цінової політики в електроенергетиці забезпечити подання цієї постанови на 
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку. 

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. 
 

Голова Комісії    С.Тітенко 
 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова НКРЕ 
11.04.2013 № 408 

 
Зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 
13.05.2013 за № 715/23247 

 
ПОРЯДОК 

надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації 
втрат від здійснення постачання електричної енергії суб’єктам господарської діяльності, які 

реалізують інноваційні проекти 
 

I. Загальні положення 
 
1.1. Цей Порядок визначає механізм застосування роздрібних цін на електричну енергію 

для суб’єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти, зареєстровані в 
установленому законом порядку, що передбачають впровадження та виробництво обладнання, а 
також матеріалів, сировини і комплектуючих для виробництва обладнання, яке виробляє енергію з 
використанням альтернативних джерел енергії, а також механізм компенсації втрат  ліцензіатам з 
постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі – ліцензіат) від здійснення 
постачання електричної енергії зазначеним суб’єктам господарської діяльності. 

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: 
компенсація втрат – механізм відшкодування ліцензіатам збитків, що виникають від 

здійснення постачання електричної енергії суб’єктам господарської діяльності, які реалізують 
інноваційні проекти; 

розпорядник системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії  України – юридична 
особа, яка забезпечує функціонування оптового ринку в частині розподілу навантажень між 
генеруючими джерелами електричної енергії, формування ринкової ціни, розрахунку платежів за 
електричну енергію та відповідний обмін даними між учасниками оптового ринку; 

розрахунковий місяць – календарний місяць, у якому здійснюється компенсація втрат; 
суб’єкти господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти, – суб’єкти 

господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти, зареєстровані в установленому 
законом порядку, що передбачають впровадження та виробництво обладнання, а також матеріалів, 
сировини і комплектуючих для виробництва обладнання, яке виробляє енергію з використанням 
альтернативних джерел енергії. 

 
II. Застосування роздрібних цін на електричну енергію для суб’єктів господарської 

діяльності, які реалізують інноваційні проекти 
 
2.1. Роздрібна ціна на електричну енергію, що використовується суб’єктами господарської 

діяльності, які реалізують інноваційні проекти, встановлюється на строк виконання відповідного 
інноваційного проекту на рівні єдиного роздрібного тарифу для споживачів відповідного класу 
напруги, встановленого станом на 1 січня року, в якому здійснено реєстрацію інноваційного 
проекту. 

Суб’єкти господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти, мають забезпечити 
окремий облік електричної енергії, яка використовується безпосередньо на технологічні цілі, 
пов’язані з реалізацією інноваційних проектів, та проводити повні розрахунки за електричну 
енергію, спожиту в розрахунковому місяці. 

2.2. Четвертого числа місяця, наступного за розрахунковим, ліцензіат виставляє суб’єктам 
господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти, остаточний рахунок, виходячи з 
фактичного обсягу спожитої електроенергії у розрахунковому місяці та рівня її оплати. Якщо 
рівень оплати електричної енергії, фактично спожитої суб’єктами господарської діяльності, які 
реалізують інноваційні проекти, менше ніж 100%, то для таких суб’єктів господарської діяльності 



застосовується роздрібна ціна на електричну енергію на рівні єдиного роздрібного тарифу для 
споживачів відповідного класу напруги в розрахунковому місяці. 

 
III. Механізм компенсації втрат ліцензіатам від здійснення постачання електроенергії 

суб’єктам господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти 
 
3.1. Компенсація втрат розраховується на розрахунковий місяць згідно з прогнозованими 

обсягами споживання електричної енергії для суб’єктів господарської діяльності, які реалізують 
інноваційні проекти. 

Сума компенсації втрат ліцензіата по і-му суб’єкту господарської діяльності, який реалізує 
інноваційні проекти, визначається за формулою 

  ,пр
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де 
i  – суб’єкт господарської діяльності, який реалізує інноваційні проекти; 

пр
iK  – сума компенсації втрат ліцензіата по і-му суб’єкту господарської діяльності, який 

реалізує інноваційні проекти; 

pT  – єдиний роздрібний тариф на електричну енергію для споживачів відповідного класу 

напруги, встановлений НКРЕ на розрахунковий місяць, грн/МВт·год; 

зтT  – роздрібна ціна на електричну енергію на відповідному класі напруги, що 

застосовується для суб’єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти, 
визначена розділом II цього Порядку, на розрахунковий місяць, грн/МВт×год;  

пр
iE  – прогнозований обсяг споживання електричної енергії і-м суб’єктом господарської 

діяльності, який реалізує інноваційні проекти, у розрахунковому місяці, МВт·год. 
У зв’язку з відхиленням прогнозованих обсягів споживання електричної енергії від 

фактичних сума компенсації втрат має бути скоригована на величину iK , яка визначається за 

формулою 
,33   ф
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де 

iK  – величина коригування суми компенсацій втрат у зв’язку з відхиленням 
прогнозованих обсягів споживання електричної енергії від фактичних; 

3пр
iK  – сума компенсації втрат ліцензіата по і-му суб’єкту господарської діяльності, який 

реалізує інноваційні проекти, що розраховувалась, виходячи з прогнозованого обсягу споживання 
електричної енергії у місяці, що був за два місяці перед розрахунковим, грн, і визначається за 
формулою 

  ;3
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iK  – сума компенсації втрат ліцензіата по і-му суб’єкту господарської діяльності, який 
реалізує інноваційні проекти, що розраховувалась, виходячи з фактичного обсягу споживання 
електричної енергії у місяці, що був за два місяці перед розрахунковим, грн, і визначається за 
формулою 
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де 

3pT
 – єдиний роздрібний тариф на електричну енергію для споживачів відповідного класу 

напруги, що був за два місяці перед розрахунковим, грн/МВт·год; 

3зтT  – роздрібна ціна на електричну енергію на відповідному класі напруги, що 
застосовувалась для суб’єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти, 
визначена розділом II цього Порядку, на місяць, що був за два місяці перед розрахунковим, грн/ 
МВт·год; 



3пр
iE  – прогнозований обсяг споживання електричної енергії і-м суб’єктом господарської 

діяльності, який реалізує інноваційні проекти, у місяці, що був за два місяці перед розрахунковим, 
МВт×год; 

3ф
iE  – фактичний обсяг споживання електричної енергії і-м суб’єктом господарської 

діяльності, який реалізує інноваційні проекти, у місяці, що був за два місяці перед розрахунковим, 
МВт·год. 

Загальна сума, на яку ліцензіату надається компенсація втрат, становить (грн): 

  
l

i
i
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i
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, 

де 
прK  – загальна сума, на яку ліцензіату надається компенсація втрат; 

l  – кількість суб’єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти, яким 
здійснює постачання електричної енергії ліцензіат. 

3.2. Заява ліцензіата з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 
отримання компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії для суб’єктів 
господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти (додаток 1), подається ліцензіатом до 
структурного підрозділу НКРЕ у відповідному регіоні до 23 числа місяця, що передує 
розрахунковому. 

До заяви додаються: 
розрахунок фактичної суми компенсації втрат від здійснення постачання електричної 

енергії суб’єктам господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти, у місяці, що був за 
один місяць до розрахункового, за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку; 

документи, що підтверджують достовірність наданої інформації по всіх суб’єктах 
господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти (акти звірки фактичних обсягів 
споживання електроенергії цими суб’єктами в місяці, що був за один місяць до розрахункового, та 
копії свідоцтв про державну реєстрацію інноваційних проектів). 

3.3. Структурний підрозділ НКРЕ у відповідному регіоні не пізніше 10 числа місяця, що 
передує розрахунковому, надає ліцензіату висновок щодо надання компенсації втрат ліцензіату, 
залишаючи собі копію. Отриманий висновок, заяву ліцензіата з постачання електричної енергії за 
регульованим тарифом на отримання компенсації втрат від здійснення постачання електричної 
енергії для суб’єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти (додаток 1), 
розрахунок компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії для суб’єктів 
господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти (додаток 2), ліцензіат подає до 
центрального апарату НКРЕ в п’ятиденний строк з дати отримання висновку. У задоволенні 
зазначеної заяви може бути відмовлено, якщо документи подано з порушенням вимог, 
установлених цим Порядком, із зазначенням причини відмови та з можливістю повторного 
подання заяви після усунення причин її відхилення. 

3.4. Ліцензіат забезпечує достовірність даних, наведених у заяві ліцензіата з постачання 
електричної енергії за регульованим тарифом на отримання компенсації втрат від здійснення 
постачання електричної енергії для суб’єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні 
проекти. 

3.5. Ліцензіати до 25 числа місяця, що передує розрахунковому, надають до центрального 
апарату НКРЕ розрахунок прогнозованої суми компенсації втрат від здійснення постачання 
електричної енергії суб’єктам господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти, у 
розрахунковому місяці, за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку. 

3.6. Якщо за результатами планової або позапланової перевірки виявлено, що ліцензіатом 
для отримання компенсації втрат була надана НКРЕ недостовірна інформація і це призвело до 
завищення суми компенсації втрат, то НКРЕ зменшує суму компенсації втрат ліцензіата в 
майбутньому розрахунковому періоді на суму компенсації втрат, що отримана ним за місяць, у 
якому виявлено надання недостовірної інформації. У разі заниження суми компенсації ліцензіат 
може звернутися до НКРЕ з обґрунтуванням причин заниження суми компенсації з доданням 
необхідних документів, що підтверджують його право на отримання більшої суми компенсації. 
Рішення щодо такого звернення приймається НКРЕ окремо. 



3.7. Рішення НКРЕ щодо надання ліцензіатам компенсації втрат оформлюється постановою, 
копії якої надсилаються не пізніше ніж за 2 робочих дні до початку розрахункового періоду: 

ліцензіатам; 
розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України; 
структурним підрозділам НКРЕ у відповідних регіонах. 
3.8. Розпорядник системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України в 

розрахунковому місяці: 
враховує суму компенсації втрат при визначенні оптової ринкової ціни; 
щоденно зменшує ліцензіатам розмір платежу за куплену-продану на Оптовому ринку 

електричної енергії України електроенергію на 1/30 частини (1/28, 1/29, 1/31 – залежно від 
кількості днів у місяці) місячного обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання 
електричної енергії суб’єктам господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти. 
 

Начальник управління цінової 
політики в електроенергетиці    О.Осадча 



 
Додаток 1 

до Порядку надання ліцензіатам з постачання 
електричної енергії за регульованим тарифом 
компенсації втрат від здійснення постачання 
електричної енергії суб’єктам господарської 

діяльності, які реалізують інноваційні проекти 
 

ЗАЯВА 
ліцензіата з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на отримання 

компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії для суб’єктів господарської 
діяльності, які реалізують інноваційні проекти 

 
_____________________________________________________________________ 

(найменування/П.І.Б. ліцензіата з постачання електричної енергії за регульованим тарифом) 
просить надати компенсацію втрат від здійснення постачання електричної енергії суб’єктам 
господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти, у ___________________________ 
_______________________ року на 

(розрахунковий місяць) 
загальну суму ________________________________________________ грн. 

(цифрами і словами) 
Фактичні втрати від здійснення постачання електричної енергії суб’єктам господарської 

діяльності, які реалізують інноваційні проекти, у 
______________________________________________________________________ 
(місяць, що був за один місяць до розрахункового) 
____________ року склали _______________________________________ грн. 

(цифрами і словами) 
 
Ліцензіат (керівник ліцензіата) ________  ________________ 

(підпис)   (прізвище, ініціали) 
 
„______”___________ року   М.П. 
 



Додаток 2 
до Порядку надання ліцензіатам з постачання 
електричної енергії за регульованим тарифом 
компенсації втрат від здійснення постачання 
електричної енергії суб’єктам господарської 

діяльності, які реалізують інноваційні проекти 
 
_______________________________________________________________________________ 
(повне найменування/П.І.Б. ліцензіата з постачання електричної енергії за регульованим тарифом) 
 

РОЗРАХУНОК 
компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії для суб’єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти в 

____________ місяці ____ року 
 

Найменування/П
.І.Б. споживачів 

Клас 
споживача 

Обсяг споживання 
електричної енергії у 

місяці, що був за один до 
розрахункового/розрахун
ковому місяці, МВт·год 

Єдиний роздрібний тариф на 
електричну енергію для 
споживачів відповідного 
класу напруги у місяці, що 

був за один до 
розрахункового/розрахунков
ому місяці *, грн/МВт·год 

Роздрібна ціна на електричну енергію, яка 
визначалася для суб’єктів господарської діяльності, 
які реалізують інноваційні проекти, згідно з розділом 

ІІ Порядку надання ліцензіатам з постачання 
електричної енергії за регульованим тарифом 
компенсації втрат від здійснення постачання 
електричної енергії суб’єктам господарської 

діяльності, які реалізують інноваційні проекти, 
затвердженого постановою Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері енергетики, 
від 11 квітня 2013 року № 408, в місяці, що був за 
один до розрахункового/розрахунковому місяці,* 

грн/МВт·год 

Розмір компенсації 
втрат у місяці, що був за 

один до 
розрахункового/розраху
нковому місяці, грн. 
(графа 1 × графа 2 - 
графа 1 × графа 3) 

А Б 1 2 3 4 
      

      
Усього      

 
* Без урахування ПДВ. 
 
Ліцензіат (керівник ліцензіата)    _________________    __________________ 

(підпис)     (прізвище, ініціали) 
„______”___________ року   М.П. 
____________________________________ 
(П.І.Б. виконавця, телефон, підпис) 
___________________________________________ 
(П.І.Б. виконавця структурного підрозділу НКРЕ, телефон, підпис) 
 


