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Що таке РБА-тарифоутворення?
РБА – це регуляторна база активів ( з англ. Regulatory Asset Base). 

РБА-тарифи – це система стимулюючого тарифоутворення для операторів системи розподілу (ОСР), тобто
обленерго, яка покликана оптимізувати існуючу систему тарифоутворення "витрати+" і створити стимули для
обленерго та системи розподілу електроенергії загалом покращувати інфраструктуру, зокрема роботу
трансформаторних підстанцій, ліній електропередач, зменшувати кількість втрат в
системі та підвищувати якість послуг.

Перехід на систему РБА-тарифоутворення є добровільним –обленерго мають право залишитись на системі
"витрати+" або обрати систему РБА-тарифоутворення.



Передумови для запровадження
РБА-тарифів в Україні

Станом на жовтень 2020 року в Україні зношеність інфраструктури розподілу
перевищує зношеність систем розподілу в європейських державах. 

За даними Міненерго* близько 50% електромереж потребують капремонту,
реконструкції та повної заміни через їх значну зношеність та хронічне
недофінансування робіт з оновлення електричних мереж.

Також Україна лідирує за кількістю втрат в мережі. Згідно з даними звіту Council of
European Energy Regulators** від 23 березня 2020 року станом на 2018 рік
приблизно 17 ТВт-годин електроенергії було втрачено внаслідок недосконалої
роботи мереж.

*http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245477614
**https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/fd4178b4-ed00-6d06-5f4b-8b87d630b060



Загальні втрати електроенергії, ГВт-годин
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стимулюванню ОСР інвестувати в розвиток та модернізацію
інфраструктури електромереж;

покращенню показників якості електричних мереж; та

покращенню інвестиційної привабливості обленерго, зокрема, шляхом
залучення приватних інвестицій для модернізації електромереж.

Запровадження системи РБА-тарифоутворення
сприятиме, зокрема:



Механізм роботи
РБА-тарифів в Україні

НКРЕКП прийняло постанову, якою зробила
обов'язковим застосування РБА-тарифів ОСР в
Україні та визначила граничні норми доходу ОСР у
вигляді відсотку від регуляторної бази активів. 

Встановлені норми доходу повинні стимулювати
ОСР інвестувати в нові об'єкти інфраструктури
електромереж, оскільки це збільшуватиме їхню
дохідність.

підвищення якості надання послуг;
зменшення втрат електроенергії в мережах
розподілу; та
інвестування в розвиток та модернізацію
інфраструктури електромереж.

ОСР, які хочуть збільшувати свою дохідність за
допомогою стимулів, передбачених системою
РБА-тарифоутворення, повинні дотримуватись
наступних вимог: 



Норми доходу встановлено для так званих "старої" та
"нової" бази активів ОСР. "Стара" база активів – це та, яка
побудована до введення РБА-тарифу, а "нова" база – після його
введення. 

Норма доходу на "стару" базу активів складатиме 3% від
загальної вартості активів ОСР, а на "нову"– 16,74% від загальної
вартості активів.

Норми доходу (ставки), 
які запроваджено для ОСР



Зазначені норми доходу діятимуть 3 роки. Наступний
регуляторний період становитиме 5 років.

Норми доходу (ставки), 
які запроваджено для ОСР

Введення 
РБА-тарифу

3% від загальної
вартості активів ОСР

16,74% від загальної
вартості активів ОСР

"стара" база
активів

"нова" база
активів



Ризики, пов'язані зі встановленням
РАБ-тарифів в Україні

необхідність відмовитись від розподілу на "стару" та "нову" базу активів;
збільшення тарифів на електроенергію для споживачів;
завищення показників регуляторної бази активів зі сторони ОСР; та
порушення або неналежне виконання ОСР вимог, які є умовою для отримання стимулів,
передбачених системою РБА-тарифоутворення.

Серед ключових ризиків та проблем, які обговорюються ринку, виділяють:



Роль НКРЕКП в системі
РБА-тарифоутворення

НКРЕКП як регулятор повинен забезпечити наступне:

прозоре застосування встановлених норм законодавства щодо встановлення РБА-
тарифів;
створення механізмів недопущення неправового впливу на регулятора зі сторони
зацікавлених учасників ринку;
аналіз роботи ринку електроенергії після запровадження РБА-тарифів з метою зміни норм
доходів ОСР після спливу 3-річного регуляторного періоду;
контроль за виконанням вимог, які є умовою для отримання ОСР стимулів, передбачених
системою РБА-тарифоутворення.



Постанова НКРЕКП №  1175 "Про затвердження Порядку
встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу
електричної енергії" від 5 жовтня 2018 року;

Постанова НКРЕКП №  1029 " Про застосування стимулюючого
регулювання при провадженні господарської діяльності з
розподілу електричної енергії" від 26 липня 2013 року;

Постанова НКРЕКП №  1009 "Про встановлення параметрів
регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей
стимулюючого регулювання" від 23 липня 2013 року;

Постанова НКРЕКП №  899 "Про затвердження Порядку
визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних
монополій у сфері електроенергетики" від 11 липня 2013 року; та

Наказ Фонду державного майна України №  293 "Про
затвердження Методики оцінки активів суб’єктів природних
монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері
комбінованого виробництва електричної та теплової енергії" від
12 березня 2013 року.

Перелік
нормативно-
правових актів, що
регулюють РБА-
тарифоутворення



Андрій Оленюк
партнер EVERLEGAL

Рильський провулок, 4 

Софійська площа, Київ

АДРЕСА

+380 44 337 0016
ТЕЛЕФОН

olenyuk@everlegal.ua

EMAIL


