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Таблиця узагальнених зауважень та пропозицій до проєкту постанови НКРЕКП 

«Про встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг  

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

(щодо встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг з 01.04.2023) 

 
 

Редакція проекту постанови 

НКРЕКП 

Зауваження та пропозиції  до проекту рішення 

НКРЕКП 

Позиція НКРЕКП 

щодо наданих зауважень та пропозицій з 

обґрунтуваннями 

(прийняття або відхилення) 

Обсяги постачання електроенергії 

побутовим та малим непобутовим 

споживачам - 1 360 794  МВт·год 

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» лист від  

21.02.2023 № 3572 

Встановити обсяги постачання електроенергії побутовим 

та малим непобутовим споживачам - 842 390 МВт·год, в 

тому числі малим непобутовим споживачам - 79 309 

МВт·год; побутовим -763 081 МВт·год. 

Ведення бойових дій на території Херсонської області, 

стан зруйнованих об’єктів, а також зменшення 

споживання електричної енергії внаслідок евакуації 

населення та підприємств, в тому числі малого бізнесу на 

території інших областей призвело до значного падіння 

обсягів споживання. За таких підстав ТОВ «ХОЕК» 

просить врахувати прогнозований обсяг надання послуг 

постачання на 2023 рік, що сприятиме відшкодуванню 

витрат в повному обсязі в плановому році. 

Не враховано 

Недостатньо обґрунтована пропозиція  

Застосовано загальний підхід, який наведено у 

обґрунтувальних матеріалах до схваленого 

рішення.  

Обсяги постачання електричної енергії 

залишено на рівні, врахованому в діючих 

тарифах, оскільки територія здійснення 

ліцензованої діяльності знаходиться в зоні 

постійних бойових дій та/або тимчасово 

окупована, лінія зіткнення динамічно 

змінюється та неможливо об’єктивно визначити 

прогнозовані обсяги постачання електричної 

енергії.  

Під час здійснення заходів державного 

контролю діяльності ПУП за 2023 рік, НКРЕКП 

визначатиме розмір додатково отриманого 

(недоотриманого) доходу від здійснення 

ліцензованої діяльності, зокрема внаслідок 

збільшення (зменшення) фактичних обсягів 

постачання електричної енергії, порівняно з 

обсягами постачання електричної енергії, 

урахованими в затвердженій структурі тарифу 
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на послуги постачальника універсальних 

послуг. 

Стаття витрат «Витрати на 

оплату праці» визначена на рівні 

42 464 тис. грн 

 

ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» лист від  

21.02.2023 № 3572 

Витрати на оплату праці в тарифі на послуги 

постачальника універсальних послуг не змінювалися з 

2021 року в той час як середня заробітна плата в 

промисловості України протягом цього часу збільшилася 

на  48,1% з 12154 до 18000 грн.  

Крім того чисельність персоналу в розрахунку тарифів 

не змінювалась з 2019 року і складає 206 осіб, в той час 

як чисельність персоналу з надання універсальних 

послуг ТОВ «ХОЕК» збільшилась до 228 осіб.  

Товариство просить при розрахунку витрат на оплату 

праці ТОВ «ХОЕК» на 2023 рік врахувати розмір 

заробітної плати на рівні 87 307 тис грн. 

Не враховується 

Застосовано загальний підхід до розрахунку 

вказаної статті, враховано на рівні діючих у 

2022 році витрат на оплату праці, так як на 

сьогодні відсутні дані щодо статистичної 

інформації за період січень – серпень 2022 року 

(помісячно та наростаючим підсумком) щодо 

середньомісячної заробітної плати штатного 

працівника, задіяного у промисловості в розрізі 

регіонів України (лист Державної служби 

статистики України від 19.08.2022 № 05.6-

14/135-22). 

Окрім цього, враховуючи доцільність 

вирівнювання рівнів середньої заробітної плати, 

передбаченої в тарифах для постачальників 

універсальних послуг та операторів систем 

розподілу, та зважаючи на те, що при 

встановленні тарифів на 2021 рік для ОСР 

заробітна плата була підвищена на 8 %, а для 

ПУП на 20,7 %, збільшення витрат на оплату 

праці для постачальників універсальних послуг 

доцільно здійснювати після підвищення цієї 

статті витрат для ОСР. 

Загальні зауваження до проєкту 

ПРОЕКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ (лист від 23.02.2023 № ESP-044-NEURC-2023-02-

23) 

У листі зазначено щодо послідовності Регулятора стосовно перерахунку основних 

статей необхідного доходу, зокрема для ПУП, а саме: 

- фіксація заробітної плати для ПУП на рівні 2022 року; 

- застосування збільшеної облікової ставки НБУ для розрахунку витрат ПУП на 

забезпечення обігового капіталу. 

Порівнюючи відсоток зростання тарифів інших ПУП, він є співставним з рівнем 

зростання для ПУП, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, за рахунок 

Враховано 

З урахуванням законодавчих змін, зокрема в 

частині розміру облікової ставки 

Національного банку України здійснено 

перегляд статей витрат структур тарифів для 

ПУП, що провадять господарську діяльність з 

постачання електричної енергії в областях, де 

частина території є тимчасово окупованою, із 

застосуванням загальних підходів (врахованих 

при прийнятті 21.12.2022 на засіданні НКРЕКП 
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застосування узгоджених припущень та додаткового врахування витрат за 1 квартал 2023 

року в наступних періодах на основі річного перегляду тарифів. 

 
НКРЕКП залишив обсяги постачання на рівні, врахованому в діючих тарифах, у зв’язку з 

неможливістю об’єктивно визначити прогнозовані показники споживання в даних регіонах. 
Даний фактор призведе до накопичення дефіциту за всіма статтями тарифів. 
 

 

 

рішення щодо встановлення тарифів для інших 

ПУП). 

Крім цього, в обґрунтувальних матеріалах до 

схваленого рішення зазначено, що оскільки 

запропоновані зміни до структур тарифів 

діятимуть з 01.04.2023 для ТОВ «ДОНЕЦЬКІ 

ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», 

ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» 

та ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» статті 

витрат, що пропонується переглянути, 

скориговано на суми надлишково 

отриманих/недоотриманих ліцензіатами коштів 

протягом І кварталу 2023 року, приведених до 

року.  

Під час здійснення заходів державного 

контролю діяльності ПУП за 2023 рік, НКРЕКП 

визначатиме розмір додатково отриманого 

(недоотриманого) доходу від здійснення 

ліцензованої діяльності, зокрема внаслідок 

збільшення (зменшення) фактичних обсягів 

постачання електричної енергії, порівняно з 

обсягами постачання електричної енергії, 

урахованими в затвердженій структурі тарифу 

на послуги постачальника універсальних 

послуг. 
 


