
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У 
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
від 21 червня 2018 року N 522

м. Київ

Про встановлення розміру величини коригування 
нормативного значення технологічних витрат 

електричної енергії в електричних мережах при 
розрахунку прогнозованої середньої закупівельної ціни на 

електричну енергію на III квартал 2018 року
Відповідно до статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", Порядку розрахунку середньої 
закупівельної ціни на електричну енергію ліцензіатами з постачання електричної енергії за 
регульованим  тарифом,  затвердженого  постановою  Національної  комісії,  що  здійснює 
державне регулювання  у  сферах енергетики та  комунальних послуг,  від  19 листопада 
2015 року N 2810,  Національна комісія,  що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, постановляє:
1. При розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну енергію на III квартал 2018 
року  врахувати  розмір  величини  коригування  нормативного  значення  технологічних 
витрат електричної енергії в електричних мережах за березень 2018 року не більше 5 % 
від нормативного значення технологічних витрат електричної  енергії,  розрахованого за 
затвердженою нормативною характеристикою та фактичним балансом.
2.  Установити  для  ліцензіатів,  що  здійснюють  господарську  діяльність  з  постачання 
електричної  енергії  на  закріпленій  території,  величину  коригування  нормативного 
значення технологічних витрат електричної енергії  в електричних мережах за березень 
2018  року,  яка  використовується  при  розрахунку  середньої  закупівельної  ціни  на 
електричну енергію на III квартал 2018 року, у таких розмірах (тис. кВт·год):

1 ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" 3059,40
2 АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" 8110,05
3 АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" 3337,65
4 ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" 2514,45
5 ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" 3937,05
6 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ")
5546,40

7 ПРАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО" 7407,60
8 ПРАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 2003,90
9 ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" 1324,50
10 ПРАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО" 4115,55
11 ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" 6545,80



12 ПРАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" 2312,50
13 ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" 1734,65
14 АК "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" 5733,95
15 АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" 2297,45
16 ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" 2531,90
17 АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" 1801,80
18 ПРАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" 26,10

3.  Прийняти  рішення  щодо  залишкової  величини  розміру  коригування  нормативного 
значення технологічних витрат електричної енергії  в електричних мережах за березень 
2018  року  після  здійснення  детальних  розрахунків  та  отримання  підтверджувальних 
документів при проведенні планової або позапланової перевірки дотримання ліцензійних 
умов з розподілу та постачання електричної енергії на закріпленій території.
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