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ОБҐРУНТУВАННЯ 
про прийняття постанов НКРЕКП щодо перегляду тарифів на послуги з 

розподілу електричної енергії з 01.12.2022 
 

Положеннями статті 7 Закону України «Про ринок електричної енергії» 
визначено, що на ринку електричної енергії державному регулюванню підлягає 
зокрема тариф на послуги з розподілу електричної енергії. 

За підсумками проаналізованих розрахунків та опрацьованих матеріалів, для 
забезпечення надійної та збалансованої роботи операторів систем розподілу (далі – 
ОСР), ураховуючи виникнення ризику значного дефіциту коштів у ОСР на 
фінансування витрат, пов’язаних з купівлею електричної енергії з метою 
компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл, НКРЕКП 
відповідно до Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії, затвердженого постановою від 05.10.2018 № 1175 (далі – 
Порядок), та ураховуючи звернення ОСР, на засіданні НКРЕКП, що проводилось у 
формі відкритого слухання 18.10.2022, були прийняті рішення щодо схвалення 
проєктів постанов НКРЕКП щодо перегляду тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії з 01.12.2022: із застосуванням стимулюючого регулювання для 
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», АТ «ДТЕК 
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», 
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», ПАТ 
«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПРАТ 
«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», 
ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО», АТ 
«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», 
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», 
ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», ВАТ 
«ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО», АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», АТ 
«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», ПАТ 
«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», АТ 
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ», ПРАТ 
«ПЕЕМ «ЦЕК»; 

за методологією «Витрати+» для ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС», ТОВ 
«ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБʹЄДНАННЯ», ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-
ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ», АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ 
МЕРЕЖІ», ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (в межах розташування системи розподілу 
електричної енергії на території м. Новояворівськ, смт Івано-Франково, смт Шкло, с. 
Новий Яр, с. Ліс, х. Окілки, х. Батоги, с. Старичі, с. Стадники Яворівського району 
Львівської області (далі – м. Новояворівськ) та м. Новий Розділ Львівської області 
(далі – м. Новий Розділ).  

Згідно з зазначеними рішенням здійснено перерахунок деяких складових 
витрат структури тарифів ОСР, зокрема статті «Витрати, пов’язані з купівлею 
електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної 
енергії на її розподіл», яку було визначено відповідно до схваленого рішення – 
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постанови НКРЕКП «Про встановлення граничних цін на ринку «на добу наперед», 
внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку». 

Схвалені проєкти постанов НКРЕКП разом з обгрунтувальними підходами 
19.10.2022 оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП у мережі Інтернет для 
отримання до 29.10.2022 зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, 
їх об’єднань. 

Протягом визначеного періоду, а також після вказаного періоду до НКРЕКП 
надійшли звернення із зауваженнями та пропозиціями від заінтересованих осіб до 
оприлюднених проєктів постанов НКРЕКП.  

За результатами опрацювання наданих заінтересованими сторонами 
пропозицій щодо рівнів та структури тарифів на послуги з розподілу електричної 
енергії, а також у зв’язку з тим, що постанову НКРЕКП «Про встановлення 
граничних цін на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та 
балансуючому ринку» наразі не прийнято, статті витрат структур тарифів на послуги 
з розподілу електричної енергії ОСР, схвалених 18.10.2022, було скориговано таким 
чином: 

1. Статтю «Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою 
компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл» 
розраховано на підставі середньозваженої прогнозованої ціни купівлі 
технологічних витрат електричної енергії на РДН, визначеної на підставі фактичної 
середньозваженої ціни на РДН ОЕС за 25 днів жовтня 2022 року на рівні 3 553,08 
грн/МВт∙год (без урахування податку на додану вартість); 

частку купівлі технологічних витрат електричної енергії на балансуючому 
ринку враховано у розмірі – 10%, за ціною закупівлі електричної енергії на 
балансуючому ринку, яку визначено, як середньозважений прогнозований рівень 
ціни закупівлі електричної енергії на РДН, збільшений на 30% (аналогічний підхід 
застосовується для постачальників універсальних послуг при визначенні ціни на 
універсальну послугу); 

частку купівлі технологічних витрат електричної енергії на її розподіл 
електричними мережами у ДП «НАЕК «Енергоатом», враховано на нульовому рівні, 
відповідно до постанови КМУ від 28.10.2022 № 1206 «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483».  

2. Статтю «Витрати на послуги оператора системи передачі» розраховано 
з урахуванням оновленого рівня тарифу на послуги з передачі електричної енергії 
НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік, який має діяти з 01.12.2022 (питання включено до 
порядку денного засідання НКРЕКП на 09.11.2022). 

3. Статтю «Витрати на послуги диспетчерського (оперативно-
технологічного) управління» розраховано з урахуванням оновленого рівня тарифу 
на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК 
«УКРЕНЕРГО» на 2022 рік, який має діяти з 01.12.2022 (питання включено до 
порядку денного засідання НКРЕКП на 09.11.2022). 

4. Статтю «Витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на 
добу наперед» та «внутрішньодобовому ринку» та платіж ДП «ОПЕРАТОР 
РИНКУ» перераховано з урахуванням тарифу на здійснення операцій з купівлі-
продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому 
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ринку на рівні 13,31 грн/МВт∙год, відповідно до постанови НКРЕКП від 17.05.2022 
№ 488 (раніше такий тариф був врахований на рівні 3,30 грн/МВт∙год). 

5. Статтю «витрати на електричну енергію для господарчих потреб» (для 
ОСР яким встановлено тарифи за методологією «Витрати+») перераховано з 
урахуванням рівня середньозваженої ціни електричної енергії на РДН (25 днів 
жовтня 2022 року) – 3 553,08 грн/МВт∙год (без урахування податку на додану 
вартість), та оновленого рівня тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК 
«УКРЕНЕРГО» на 2022 рік, який має діяти з 01.12.2022. 

Відповідно проведених змін перераховано статтю витрат «внески на 
регулювання». 

У схваленій структурі тарифів ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
було передбачено коригування доходу (витрат) з 01.12.2022 у бік збільшення 
відповідно до рішення суду у справі № 640/2802/19 на суму 206 480,78 тис. грн (без 
урахування податку на додану вартість) з розрахунку на 37 місяців 
(206 480,78/37*12=66 967 тис.грн). З метою недопущення різкого збільшення рівня 
для споживачів тарифів в умовах воєнного стану пропонується врахувати 
коригування доходу (витрат) з 01.12.2022 з розрахунку на 121 місяць 
(206 480,78/121*12=20 477,43 тис. грн). 

За результатами опрацювання наданих заінтересованими сторонами 
пропозицій щодо рівнів тарифів на послуги з розподілу електричної енергії було 
складено Таблиці узагальнених зауважень та пропозицій до проєктів постанов 
НКРЕКП щодо перегляду тарифів на послуги з розподілу електричної енергії з 
01.12.2022, які оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП у мережі Інтернет 
03.11.2022. 

 
Отже, на розгляд НКРЕКП виноситься питання про прийняття постанов 

НКРЕКП щодо перегляду тарифів на послуги з розподілу електричної енергії з 
набранням чинності з 01.12.2022 для зазначених вище ліцензіатів. 

Проєкти зазначених постанов НКРЕКП додаються. 
 
 
 

Директор Департаменту  
із регулювання відносин у сфері енергетики     А. Огньов 
 



ПРОЄКТ 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0

__________________ № _____
Київ

Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 17 грудня 2021 року
№ 2591

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  
«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 
(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 05 жовтня 2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 грудня
2021 року № 2591 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 
стимулюючого регулювання» такі зміни:

підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції
«1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням 

стимулюючого регулювання на рівні:
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для 1 класу напруги – 306,81 грн/МВт·год (без урахування податку на 
додану вартість);

для 2 класу напруги – 1 794,86 грн/МВт·год (без урахування податку на
додану вартість);»;

додаток викласти в новій редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 грудня 2022 року, але не раніше 
дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг.

Голова НКРЕКП К. Ущаповський



Додаток 

до постанови НКРЕКП
17.12.2021 № 2591

(у редакції постанови НКРЕКП
від _________ №_________ 

1 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 1 137 651

1.1 витрати на оплату праці  953 485

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 1 182 283

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 164 899

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 759 997

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» 
та внутрішньодобовому ринку 

5 269

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 2 860

2.5 відрахування на соціальні заходи 209 767

2.6 сума внесків на регулювання 4 498

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 18 508

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
1 599 972

4 Амортизація 142 838

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 360 544

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
308 225

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
52 319

6 Податок на прибуток 79 144

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних 

з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до 

електричних мереж*

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат)** 61 005

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 4 547 887

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 883 046

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 3 664 841

А. Огньов

* Відповідно до підпункту 2 пункту 3 постанови НКРЕКП від 07 липня 2021 року № 1097 у бік зменшення на загальну суму 15 550,03

тис. грн (без урахування податку на додану вартість).

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для

2 класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 794,86

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для

1 класу напруги (грн/МВт·год)  –  306,81

** Коригування доходу (витрат) відповідно до підпункту 1 пункту 3 постанови НКРЕКП від 07 липня 2021 року № 1097 у бік

збільшення на загальну суму 61 005,2 тис. грн (без урахування податку на додану вартість).

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



ПРОЄКТ 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0

__________________ № _____
Київ

Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 17 грудня 2021 року
№ 2592

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  
«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 
(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 05 жовтня 2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 грудня
2021 року № 2592 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 
стимулюючого регулювання» такі зміни:

підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції
«1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням 

стимулюючого регулювання на рівні:



2

для 1 класу напруги – 227,61 грн/МВт·год (без урахування податку на 
додану вартість);

для 2 класу напруги – 1 545,54 грн/МВт·год (без урахування податку на 
додану вартість);»;

додаток викласти в новій редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 грудня 2022 року, але не раніше 
дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг.

Голова НКРЕКП К. Ущаповський





ПРОЄКТ 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0

__________________ № _____
Київ

Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 17 грудня 2021 року
№ 2593

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  
«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 
(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 05 жовтня 2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 грудня
2021 року № 2593 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із 
застосуванням стимулюючого регулювання» такі зміни:

підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції
«1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням 

стимулюючого регулювання на рівні:



2

для 1 класу напруги – 198,69 грн/МВт·год (без урахування податку на 
додану вартість);

для 2 класу напруги – 1 306,51 грн/МВт·год (без урахування податку на 
додану вартість);»;

додаток викласти в новій редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 грудня 2022 року, але не раніше 
дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг.

Голова НКРЕКП К. Ущаповський

















ПРОЄКТ 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0

__________________ № __________
Київ

Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 17 грудня 2021 року
№ 2596

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  
«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 
(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 05 жовтня 2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 грудня
2021 року № 2596 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 
стимулюючого регулювання» такі зміни:

підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції
«1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням 

стимулюючого регулювання на рівні:



2

для 1 класу напруги – 427,94 грн/МВт·год (без урахування податку на 
додану вартість);

для 2 класу напруги – 1 916,13 грн/МВт·год без урахування податку на 
додану вартість »

додаток викласти в новій редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 грудня 2022 року, але не раніше 
дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг.

Голова НКРЕКП К. Ущаповський























ПРОЄКТ 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0

__________________ № _____
Київ

Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 17 грудня 2021 року
№ 2600

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  
«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 
(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 05 жовтня 2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 грудня
2021 року № 2600 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 
стимулюючого регулювання» такі зміни:

1) підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції:
«1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням 

стимулюючого регулювання на рівні:



2

для 1 класу напруги – 438,48 грн/МВт·год (без урахування податку на 
додану вартість);

для 2 класу напруги – 1 795,76 грн/МВт·год (без урахування податку на 
додану вартість);»;

2) додаток викласти в новій редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 грудня 2022 року, але не раніше 
дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг.

Голова НКРЕКП К. Ущаповський



Додаток 

до постанови НКРЕКП

17.12.2021 № 2600

(у редакції постанови НКРЕКП 

від  _________ №_________) 

1 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 760 529

1.1 витрати на оплату праці  611 161

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 765 274

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 102 943

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 497 848

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» 

та внутрішньодобовому ринку 
3 301

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 833

2.5 відрахування на соціальні заходи 134 455

2.6 сума внесків на регулювання 3 053

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 2 837

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
998 827

4 Амортизація 207 054

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 291 388

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
263 321

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
28 067

6 Податок на прибуток 63 963

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних 

з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до 

електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат)* 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 3 087 035

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 816 667

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 270 368

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для

2 класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 795,76

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для

1 класу напруги (грн/МВт·год)  –  438,48









ПРОЄКТ 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0

__________________ № _____
Київ

Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 17 грудня 2021 року
№ 2602

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  
«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 
(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 05 жовтня 2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 грудня
2021 року № 2602 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 
стимулюючого регулювання» такі зміни:

підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції
«1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням 

стимулюючого регулювання на рівні:



2

для 1 класу напруги – 331,92 грн/МВт·год (без урахування податку на 
додану вартість);

для 2 класу напруги – 1 593,64 грн/МВт·год (без урахування податку на 
додану вартість);»;

додаток викласти в новій редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 грудня 2022 року, але не раніше 
дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг.

Голова НКРЕКП К. Ущаповський





ПРОЄКТ 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0

__________________ № _____
Київ

Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 17 грудня 2021 року
№ 2603

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  
«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 
(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 05 жовтня 2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 грудня
2021 року № 2603 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із застосуванням 
стимулюючого регулювання» такі зміни:

підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції
«1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням 

стимулюючого регулювання на рівні:



2

для 1 класу напруги – 260,54 грн/МВт·год (без урахування податку на 
додану вартість);

для 2 класу напруги – 1 496,98 грн/МВт·год (без урахування податку на 
додану вартість);»;

додаток викласти в новій редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 грудня 2022 року, але не раніше 
дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг.

Голова НКРЕКП К. Ущаповський



































ПРОЄКТ 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0

__________________ № _____
Київ

Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 17 грудня 2021 року
№ 2609

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  
«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 
(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 05 жовтня 2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 грудня
2021 року № 2609 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 
стимулюючого регулювання» такі зміни:

підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції
«1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням 

стимулюючого регулювання на рівні:



2

для 1 класу напруги – 346,78 грн/МВт·год (без урахування податку на 
додану вартість);

для 2 класу напруги –1 385,45 грн/МВт·год (без урахування податку на 
додану вартість);»;

додаток викласти в новій редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 грудня 2022 року, але не раніше 
дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг.

Голова НКРЕКП К. Ущаповський





ПРОЄКТ 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0

__________________ № _____
Київ

Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 17 грудня 2021 року
№ 2610

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  
«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 
(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 05 жовтня 2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 грудня
2021 року № 2610 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 
стимулюючого регулювання» такі зміни:

підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції
«1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням 

стимулюючого регулювання на рівні:



2

для 1 класу напруги – 566,95 грн/МВт·год (без урахування податку на 
додану вартість);

для 2 класу напруги – 1 708,08 грн/МВт·год (без урахування податку на 
додану вартість);»;

додаток викласти в новій редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 грудня 2022 року, але не раніше 
дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг.

Голова НКРЕКП К. Ущаповський



Додаток 

до постанови НКРЕКП
17.12.2021 № 2610

(у редакції постанови НКРЕКП

від _________ №_________ 

1 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 745 965

1.1 витрати на оплату праці  595 992

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 895 333

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 141 762

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 594 069

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
4 534

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 788

2.5 відрахування на соціальні заходи 131 118

2.6 сума внесків на регулювання 3 615

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 6 256

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
1 375 477

4 Амортизація 274 112

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 298 284

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
270 706

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
27 578

6 Податок на прибуток 65 477

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних 

з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до 

електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат)* 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 3 654 648

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 1 192 620

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 462 028

А. Огньов
Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для

1 класу напруги (грн/МВт·год)  –  566,95

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для

2 класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 708,08

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн



ПРОЄКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0
___________________                 № _____________

Київ

Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 17 грудня 2021 року 
№ 2611

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  
«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 
(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 05 жовтня 2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 грудня 
2021 року № 2611 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 
стимулюючого регулювання» такі зміни:

1) підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції:
«1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням 

стимулюючого регулювання на рівні:



2

для 1 класу напруги – 369,13 грн/МВт·год (без урахування податку на 
додану вартість);

для 2 класу напруги – 1 830,20 грн/МВт·год (без урахування податку на 
додану вартість);»;

додаток викласти в новій редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 грудня 2022 року, але не раніше 
дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг.

Голова НКРЕКП К. Ущаповський





ПРОЄКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0

__________________ № __________
Київ

Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 17 грудня 2021 року
№ 2612

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  
«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 
(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 05 жовтня 2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 грудня
2021 року № 2612 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 
стимулюючого регулювання» такі зміни:

підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції
«1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням 

стимулюючого регулювання на рівні:



2

для 1 класу напруги – 218,56 грн/МВт·год (без урахування податку на 
додану вартість);

для 2 класу напруги – 1 587,04 грн/МВт·год (без урахування податку на 
додану вартість);»;

додаток викласти в новій редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 грудня 2022 року, але не раніше 
дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг.

Голова НКРЕКП К. Ущаповський





ПРОЄКТ 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0

__________________ № _____
Київ

Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 17 грудня 2021 року
№ 2613

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  
«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 
(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 05 жовтня 2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 грудня
2021 року № 2613 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 
стимулюючого регулювання» такі зміни:

підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції
«1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням 

стимулюючого регулювання на рівні:



2

для 1 класу напруги – 222,34 грн/МВт·год (без урахування податку на 
додану вартість);

для 2 класу напруги – 1 678,42 грн/МВт·год (без урахування податку на 
додану вартість);»;

додаток викласти в новій редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 грудня 2022 року, але не раніше 
дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг.

Голова НКРЕКП К. Ущаповський 





ПРОЄКТ 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0

__________________ № _____
Київ

Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 17 грудня 2021 року
№ 2614

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  
«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 
(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 05 жовтня 2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 грудня
2021 року № 2614 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» із застосуванням 
стимулюючого регулювання» такі зміни:

підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції
«1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням 

стимулюючого регулювання на рівні:



2

для 1 класу напруги – 382,47 грн/МВт·год (без урахування податку на 
додану вартість);

для 2 класу напруги – 1 889,78 грн/МВт·год (без урахування податку на 
додану вартість);»;

додаток викласти в новій редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 грудня 2022 року, але не раніше 
дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг.

Голова НКРЕКП К. Ущаповський



Додаток 

до постанови НКРЕКП
17.12.2021 № 2614

(у редакції постанови НКРЕКП

від _________ №_________ 

1 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 783 842

1.1 витрати на оплату праці  645 624

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 757 219

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 98 476

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 451 780

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» 

та внутрішньодобовому ринку 
3 159

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 1 937

2.5 відрахування на соціальні заходи 142 037

2.6 сума внесків на регулювання 3 031

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 21 579

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
955 482

4 Амортизація 155 008

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 285 938

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
248 942

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
36 996

6 Податок на прибуток 62 767

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних 

з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до 

електричних мереж*
-25 286

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості 0

9 Коригування доходу (витрат)** 89 548

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 3 064 518

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 682 410

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 2 382 108

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

із застосуванням стимулюючого регулювання

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для

2 класу напруги (грн/МВт·год)  –  1 889,78

Директор Департаменту 

із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для

1 класу напруги (грн/МВт·год)  –  382,47

* Відповідно до підпункту 3 пункту 4 постанови НКРЕКП від 22 вересня 2021 року № 1605 у бік зменшення на загальну суму 25 286,29 тис. грн

(без урахування податку на додану вартість).

** Коригування  доходу  (витрат)  у розмірі 89 548 тис. грн відповідно до:

підпункту 2 пункту 4 постанови НКРЕКП від 22 вересня 2021 року № 1605 у бік збільшення на загальну суму 26 394,56 тис. грн (без урахування

податку на додану вартість);

рішення Чернігівського адміністративного суду у справі № в бік збільшення на загальну суму 63 153,45 тис. грн (без урахування

податку на додану вартість) на 12 місяців. Підлягає вилученню з грудня 2023 року.



ПРОЄКТ 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0

__________________ № _____
Київ

Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 17 грудня 2021 року
№ 2615

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  
«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 
(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 05 жовтня 2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 грудня
2021 року № 2615 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» із 
застосуванням стимулюючого регулювання» такі зміни:

1) підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції:
«1) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням 

стимулюючого регулювання на рівні:



2

для 1 класу напруги – 151,38 грн/МВт·год (без урахування податку на 
додану вартість);

для 2 класу напруги – 4 619,93 грн/МВт·год (без урахування податку на 
додану вартість);»;

2) додаток викласти в новій редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 грудня 2022 року, але не раніше 
дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг.

Голова НКРЕКП К. Ущаповський



Додаток 

до постанови НКРЕКП

17.12.2021 № 2615

(у редакції постанови НКРЕКП 

від  _________ №_________) 

1 Операційні контрольовані витрати, у тому числі 159 964

1.1 витрати на оплату праці  110 637

2 Операційні неконтрольовані витрати, у тому числі 1 472 731

2.1 витрати на послуги оператора системи передачі 21 813

2.2 витрати на послуги  диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 1 416 406

2.3
витрати на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку 
725

2.4 сума відрахувань коштів первинним профспілковим організаціям 332

2.5 відрахування на соціальні заходи 24 340

2.6 сума внесків на регулювання 1 990

2.7 витрати на спільне використання технологічних електричних мереж 3 331

3
Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
211 646

4 Амортизація 75 143

5 Прибуток на регуляторну базу активів, у тому числі 75 722

5.1
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена до переходу на 

стимулююче регулювання
64 729

5.2
прибуток на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на 

стимулююче регулювання
10 993

6 Податок на прибуток 16 622

7

Дефіцит або профіцит коштів у  частині надходження та витрат, пов’язаних 

з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до 

електричних мереж
0

8
Коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового 

завдання показників якості
0

9 Коригування доходу (витрат)* 0

10 Усього загальні витрати (необхідний дохід), у тому числі 2 011 828

10.1 загальні витрати (необхідний дохід) 1 клас 974 103

10.2 загальні витрати (необхідний дохід) 2 клас 1 037 725

А. Огньов

Структура тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 
із застосуванням стимулюючого регулювання

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги з розподілу електричної 

енергії,  що включаються в розрахунок тарифу

Загальні витрати на розподіл 

електричної енергії (необхідний дохід), 

тис. грн

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для

2 класу напруги (грн/МВт·год)  –  4 619,93

Директор Департаменту 
із регулювання відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги з розподілу електричної енергії для

1 класу напруги (грн/МВт·год)  –  151,38









ПРОЄКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0
___________________                 № _______________

Київ

Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 17 грудня 2021 року 
№ 2706

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  
«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 
(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня
2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 грудня 
2021 року № 2706 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» такі 
зміни:

1) підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції:
«1 тарифи на послуги з розподілу електричної енергії на рівні:
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для 1 класу напруги – 655,28 грн/МВт·год (без урахування податку на 
додану вартість);

для 2 класу напруги – 2 422,14 грн/МВт·год без урахування податку на 
додану вартість ;»;

додаток викласти в новій редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 грудня 2022 року, але не раніше 
дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг.

Голова НКРЕКП К. Ущаповський























ПРОЄКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0
___________________                 № _______________

Київ

Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 17 грудня 2021 року 
№ 2711

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,                  
«Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470, Порядку встановлення 
(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня
2018 року № 1175, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 грудня 
2021 року № 2711 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу 
електричної енергії ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» такі зміни:

у пункті
підпункт 1 викласти в такій редакції:
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« тарифи на послуги з розподілу електричної енергії на території 
м. Новояворівськ, смт Івано Франкове, смт Шкло, с. Новий Яр, с. Ліс, 
х. Окілки, х. Батоги, с. Старичі, с. Стадники Яворівського району Львівської 
області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що 
перебуває в управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», на рівні:

для 1 класу напруги – 352,19 грн/МВт·год (без урахування податку 
на додану вартість);

для 2 класу напруги – 1 283,02 грн/МВт·год (без урахування податку 
на додану вартість);»;

підпункт 3 викласти в такій редакції:
«3 тарифи на послуги з розподілу електричної енергії на території 

м. Новий Розділ Львівської області в межах розташування системи розподілу 
електричної енергії, що перебуває в управлінні ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО», на рівні:

для 1 класу напруги – 266,78 грн/МВт·год (без урахування податку 
на додану вартість);

для 2 класу напруги – 1 478,61 грн/МВт·год (без урахування податку 
на додану вартість);»;

2 додатки 1 та 2 викласти в новій редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 грудня 2022 року, але не раніше 
дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг.

Голова НКРЕКП К. Ущаповський












