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Перехід до стимулюючого тарифоутворення передбачено
стратегічними документами ЄС, Коаліції та Уряду
1

Директивою 2009/73/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу
стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу

2

Регламентом 715/2009 Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про
умови доступу до мереж передачі природного газу

3

Законом України “Про внесення змін до Закону України «Про природні монополії» від
24 червня 2012 року № 4998-VI

4

Законом України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015, № 329-VIII
План заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії
сталого розвитку “Україна-2020” у 2015 році, затвердженого розпорядженням КМУ від
4 березня 2015 р. № 213-р

5

Коаліційною угодою, укладеної учасниками коаліції депутатських фракцій Верховної
Ради України VIII скликання та підписаної Політичною партією «Народний фронт»,
Партією «Блок Петра Порошенка», Політичною партією «Об'єднання «Самопоміч»,
Радикальною партією Олега Ляшка, Політичною партією Всеукраїнське об'єднання
«Батьківщина»

Впровадження стимулюючого регулювання для суб'єктів природних
монополій в Україні розпочато в 2012 році
07 квітня 2016

Сторінка 1

Повноваження НКРЕКП щодо застосування
стимулюючого регулювання
Закон України «Про природні монополії» передбачає:
• введення стимулюючого регулювання цін (тарифів) на товари суб'єктів
природних монополій, яке передбачає застосування, параметрів регулювання,
що мають довгостроковий термін дії, стимулює суб'єктів природних
монополій до підвищення якості товарів і ефективності регульованої
діяльності з поступовим скороченням неефективних витрат і забезпечує
створення умов для залучення інвестицій з метою сталого функціонування і
розвитку

Закон України «Про ринок природного газу» передбачає:
• стимулювання суб'єктів ринку природного газу до підвищення ефективності
газової інфраструктури та інтеграції ринку природного газу
• створення економічних стимулів для здійснення інвестицій та підтримання у
належному стані газотранспортних та газорозподільних систем
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Нормативна база, яка прийнята НКРЕКП для
застосування стимулюючого регулювання
В сфері розподілу природного газу:
1. Порядок формування тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами на
основі багаторічного стимулюючого регулювання, затверджений постановою НКРЕ від 28 .11.2013
№1499
2. Порядок визначення регуляторної бази активів суб'єктів, що здійснюють розподіл природного газу,
затверджений постановою НКРЕ від 28.11.2013 № 1500
3. Методика оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у
сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затверджена наказом Фонду
державного майна України від 12.03.2013 № 293

В сфері транспортування природного газу
1. Методика визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок
входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання, затверджена постановою
НКРЕКП від 30.09.2015 №2517
2. Постанова НКРЕКП від 29.12.2015 № 3156 «Про застосування стимулюючого регулювання у сфері
транспортування природного газу для ПАТ «Укртрансгаз»

3. Постанова НКРЕКП від 29.12.2015 №3157 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають
довгостроковий термін дії, для цілей стимулюючого регулювання для ПАТ "Укртрансгаз»
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Оновлення нормативної бази в 2016 році
Передбачається розроблення та прийняття регуляторних
актів
Розробка
документів

Схвалення
проектів на
відкритому
засіданні

Оприлюднення проектів на
офіційному
сайті

Погодження з
органа
ми
влади

Затвердження проектів
на
відкритому
засіданні

Державна
реєстрація
в
Міністерстві
юстиції
України та
публікація
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Проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Процедури встановлення та
перегляду тарифів для ліцензіатів з розподілу природного газу у разі застосування
стимулюючого регулювання»

2

Проект постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 28 листопада 2013 року
N 1499» - в частині зміни обсягів розподілу природного газу на показник замовленої
потужності розподілу природного газу

НКРЕКП проводиться удосконалення нормативно-правової бази
для створення умов для переходу на стимулююче регулювання
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Порядок формування тарифів на послуги розподілу природного газу
на основі багаторічного стимулюючого регулювання передбачає:

1
2

Застосування багаторічного стимулюючого регулювання
Визначення необхідного доходу, основою розрахунку якого є такі
складові:
 прогнозовані операційні контрольовані витрати;
 прогнозовані операційні неконтрольовані витрати;
 прогнозовані витрати, пов’язані із закупівлею природного газу, що використовується
для забезпечення ВТВ
 прогнозована амортизація – розраховується на активи, що визначаються відповідно до
результатів проведення незалежної оцінки активів
 прогнозований прибуток на регуляторну базу активів (РБА) – розрахунок норми доходу
здійснюється окремо на РБА, що створена на дату переходу до стимулюючого
регулювання та на РБА, що створена після переходу до стимулюючого регулювання;
 прогнозований податок на прибуток.

3

Коригування необхідного доходу:
 за даними виконання цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг;
 застосування показників ефективності до скорочення неефективних операційних
витрат.
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Регуляторна формула
-

Необхідний прогнозований дохід розраховується на кожний рік регуляторного
періоду (початкові вимоги до доходу)
Початкові вимоги до доходу враховують ефективні операційні та капітальні витрати

IREVt = COPEXt + NOPEXt + RoR * RABt + DEPRt + CORt-1 +CORt-2 +CORp-1

Контрольовані
операційні
витрати

Регуляторна
амортизація

Неконтрольовані
операційні
витрати
Прибуток на
інвестований капітал

Корегуючі фактори

Дохідність визначається виходячи з:

•

Прибуток визначається, як
джерело
фінансування
програми
розвитку
газорозподільних систем
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•

Враховується реальна вартість активів, оцінених
за Методикою Фонду державного майна України

•

Оцінка враховує вартість заміщення, знос

•

Строк амортизації старої бази 30 років

• Оцінки бази активів
• Норми доходу на базу активів, що має
відповідати вартості капіталу
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Регулювання якості надання послуг , з метою покращення на ринку
природного газу та доведення їх до європейського рівня передбачає:
забезпечення доступу до інформації
встановлення надійних правил виміру факторів якості

публікування даних про фактичну якість
захист споживачів, що неякісно обслуговуються
встановлення та підтримка гарантованих стандартів якості
визначення індивідуальних компенсацій у випадку недотримання стандартів
просування ідеї підвищення якості

встановлення та підтримка загальних стандартів якості
визначення взаємозв’язку між якістю та доходом (тарифи)
підтримка та тестування ринкових механізмів
надання можливості споживачу робіти вибір, коли це можливо та безпечно
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Необхідні умови для запровадження
стимулюючого регулювання
Встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий
термін дії, для цілей стимулюючого регулювання, а саме:

- регуляторної норми доходу на регуляторну базу активів, яка
створена на дату переходу до стимулюючого регулювання
- регуляторної норми доходу на регуляторну базу активів, яка
створена після переходу на - стимулююче регулювання
- загального показника ефективності
- індивідуального показника ефективності
- цільового показника якості послуг

2. Затвердження граничного рівня регуляторної норми доходу у сфері
розподілу природного газу, наказом Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України

Регуляторна норма доходу на нові активи визначається як
середньозважена вартість капіталу ( WACC)
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Необхідні умови для переходу стимулюючого
регулювання
Проведення оцінки активів з метою встановлення регуляторної
бази активів для розрахунку регуляторної амортизації та
прибутку, відповідно до Методики оцінки активів суб’єктів
природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних
ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової
енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від
12.03.2013 № 293 та наявність позитивної рецензії звіту про
незалежну оцінку активів, прорецензованого рецензентами, які
працюють в органі державної влади, який здійснює державне
регулювання оціночної діяльності.

Звернення ліцензіата щодо встановлення тарифів на розподіл
природного газу відповідно до визначеної чинним
законодавством процедури встановлення тарифів.
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З метою сприяння використання європейських принципів
тарифоутворення з використанням методології стимулюючого
регулювання газорозподільчих компаній
було здійснено роботу над реалізацією пілотного проекту

У проекті приймали участь 6 газорозподільних компаній

В рамках проекту Ernst & Young (ТОВ «Ерст енд Янг») було проведено
оцінку ринкової вартості активів, що використовуються у діяльності з
розподілу природного газу, для визначення регуляторної бази таких
активів під час переходу до стимулюючого регулювання тарифів та
визначення нормативних й залишкових строків використання,
проведену відповідно до Методики оцінки активів

За результатами переоцінки активів їх вартість збільшено
майже в 4 рази в порівнянні з балансовою вартістю
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Порівняння складових необхідного доходу діючої
структури тарифу та при запровадженні
стимулюючого регулювання
РБА
45 000 000

40 000 000

+350%
35 000 000

+50,3%

30 000 000

20 000 000

25 000 000
15 000 000
20 000 000

15 000 000

10 000 000

10 000 000
5 000 000
5 000 000

-

НД

ОКВ
діючий тариф
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ОНВ

ВТВ

А

Ліч.

Тариф при стимулюючому тарифоутворенні

Компенсації

П

РБА до переоцінки

РБА після оцінки для
переходу на стимулююче
тарифоутворення

Сторінка 11

Порядок формування тарифів на транспортування природного газу
розподільними трубопроводами на основі багаторічного стимулюючого
регулювання було адаптовано до європейських підходів, законодавства ЄС в
частині запровадження сучасних методів регулювання природних монополій у
сфері енергетики.

Розробку Порядку здійснено за результатами проекту
Twinning «Посилення регуляторної та юридичної спроможності НКРЕ щодо
регулювання газового сектору», одним з компонентів якого було
«Багаторічне стимулююче регулювання та бенчмаркінг газорозподільчих
компаній»
Загальна мета Проекту Twinning полягала у посиленні інституційній
спроможності та наданні допомоги Комісії у частині довгострокового розвитку
та впровадження найкращої практики регулювання в газовому секторі, який
функціонує відповідно до найкращих практик Європейського Союзу.
Посилення спроможності НКРЕ у розвитку та запровадженні законодавчих
актів, нормативних та регуляторних документів, а також адаптування системи
прийняття рішень, зокрема щодо багаторічного регулювання
07 квітня 2016

Сторінка 12

Порівняння діючої методології
Витрати-плюс та стимулюючого регулювання

Параметри

Витрати плюс

Стимулююче регулювання

Стимули до
залучення
інвестицій

Відсутні

Стимулює до залучення інвестицій

Стимулює до
зниження тільки
понаднормативних
витрат

Стимулює до зниження нормативних
витрат електроенергії в мережах

Встановлюються від
досягнутого
(фактичного) рівня –
Відсутні стимули до
зниження витрат

Щорічна індексація базових рівнів
з урахуванням понижуючого коефіцієнту
ефективності

Відсутні

Штрафи за невиконання цільових
показників якості (надійності
енергопостачання електроенергії) –
до 5% від необхідного доходу

Стимули щодо
зниження
витрат
електроенергії
в мережах
Операційні
витрати

Стимули до
підвищення
якості послуг
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Порівняння діючої методології
Витрати-плюс та стимулюючого регулювання (прод.)
Параметри

“Витрати плюс”

не відображає реальну
вартість активів , що призвело
Амортизація
до критичного зниження
вартості ОФ без можливості їх
заміни

Стимулююче регулювання
Враховується реальна вартість активів,
оцінених
за Методикою Фонду державного майна
України

Прибуток

Розраховується за
залишковим принципом,
виходячи з обсягу
інвестиційної програми.
Діючими тарифами прибуток
не передбачається

Нарахування норми доходу на регуляторну
базу у розмірі 15,13% на інвестиції

Період
регулюванн
я

Відсутність можливості
прогнозування на перспективу

Перший регуляторний період (перехідний) – 3
роки,
наступні регуляторні періоди – 5 років

Відсутні

Затвердження цільових показників якості, що
стимулюватиме покращання роботи із
споживачами

Показники
якості
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Інтеграція інтересів при стимулюючому регулюванні

Споживачі природного газу
• Надійне, якісне і безперебійне
газопостачання
• Зменшення вартості послуги в перспективі

Держава
• Розвиток регіону без державної підтримки
• Прозорий та довгостроковий механізм
тарифоутворення
• Залучення масштабних інвестицій
• Ліквідація перехресного субсидіювання
•
Скасування системи єдиних тарифів
• Формування вартості державних пакетів
акцій

Розподільчі компанії
• Залучення масштабних і ефективних
інвестицій в відновлення та розвиток мереж
• Стимул для зниження витрат та втрат
(зекономлені кошти залишаються у
розпорядженні компаній)

07 квітня 2016
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Дякую за увагу!

Кривенко Оксана Олександрівна
Заступник директора департаменту
із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
НКРЕКП
__________________________________________________________________________
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