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УТОЧНЕНО 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

щодо схвалення проєктів постанов НКРЕКП про встановлення 

тарифів на послуги постачальників універсальних послуг на 2023 рік 

 

На виконання Закону України «Про ринок електричної енергії» та 

відповідно до вимог Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника 

універсальних послуг (далі – Методика), затвердженої постановою НКРЕКП від 

05.10.2018 № 1176, суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на 

постачання електричної енергії споживачу, на яких покладено виконання 

функцій постачальника універсальних послуг (далі – заявники), надано 

до НКРЕКП заяви та додані до них документи для встановлення тарифів на 

послуги постачальника універсальних послуг на 2023 рік, з урахуванням 

постанови НКРЕКП від 12.07.2022 № 704 «Про врегулювання окремих питань 

щодо подання на схвалення Інвестиційних програм з передачі/розподілу 

електричної енергії на 2023 рік». 

Ураховуючи вищезазначене, Управлінням цінової та тарифної політики у 

сфері електроенергетики Департаменту із регулювання відносин у сфері 

енергетики було опрацьовано надані пропозиції заявників щодо рівня та 

структури тарифу на послуги ПУП на 2023 рік. При опрацюванні наданих 

заявниками документів було застосовано загальний підхід щодо визначення 

рівня витрат статей структури тарифу на послуги постачальника універсальних 

послуг, який полягає в наступному: 

 

1. Стаття «операційні витрати»: 

1) «матеріальні витрати»: 

 – складові статті «виробничі послуги»: 

 «послуги сторонніх організацій з водопостачання, водовідведення, 

теплопостачання, газопостачання (комунальні послуги)» та «витрати на 

електричну енергію для господарчих потреб» розраховано виходячи з 

фактичних витрат за 6 місяців 2022 року, приведених до року, із застосуванням 

індексу цін виробників промислової продукції на 2023 рік (106,2 %), згідно 

з постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586 «Про схвалення 

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки» 

(далі – індекс цін виробників); 

«сировина і матеріали» – розраховано виходячи з фактичних витрат за 9 

місяців 2022 року, приведених до року, із застосуванням прогнозного індексу 

цін виробників (106,2 %); 

2) «витрати на оплату праці» 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, 
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задіяного у промисловості в розрізі регіонів України (лист Державної служби 

статистики України від 19.08.2022 № 05.6-14/135-22). 

Згідно з вимогами чинного законодавства статтю «відрахування на 

соціальні заходи» – розраховано як 22 % від витрат на оплату праці.  

3) «амортизація» – врахована на нульовому рівні. 

4) «Інші операційні витрати»: 

 – «витрати на зв'язок» розраховано виходячи з фактичних витрат за 9 

місяців 2022 року, приведених до року, із застосуванням прогнозного індексу 

цін виробників (106,2 %); 

«витрати на обслуговування програмного забезпечення» розраховано 

виходячи із меншого значення з тарифних витрат або фактичних витрат за 9 

місяців 2022 року, приведених до року, та застосовано індекс цін виробників 

промислової продукції на 2023 рік (106,2 %); 

– «витрати на службові відрядження» розраховано виходячи з діючих 

тарифних витрат з урахуванням індексу цін виробників (106,2 %); 

– «інші витрати»: 

«Податок на землю» розраховано виходячи з діючих фактичних витрат за 

9 місяців 2022 року, приведених до року, із застосуванням прогнозного індексу 

споживчих цін (106,0 %), згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 

31.05.2021 № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального 

розвитку України на 2022-2024 роки»; 

«оренда», «утримання ЦОК», «поштово-телеграфні послуги», «доставка 

рахунків», «поліграфічні, друкарські послуги», «канцелярські витрати», 

«поштові витрати», «технічне обслуговування кондиціонерів», «утримання 

транспорту», «пожежна безпека», «обслуговування оргтехніки», 

«транспортні послуги» – розраховано виходячи з фактичних витрат за 9 

місяців 2022 року, приведених до року, із застосуванням прогнозного індексу 

цін виробників (106,2 %); 

«утримання кол-центрів» – розраховано виходячи із меншого значення з 

тарифних витрат або фактичних витрат за 9 місяців 2022 року, приведених до 

року, та застосовано індекс цін виробників промислової продукції на 2023 рік 

(106,2 %); 

«витрати на оплату послуг банків за прийом платежів від населення 

(«Укрпошта», АТ «Ощадбанк», інші банки)», «Витрати на оплату послуг 

банків за обслуговування зарплатного проекту, поточних рахунків зі 

спеціальним режимом використання та інших поточних рахунків», «податки, 

збори та інші платежі до бюджетів»,  «юридичні, нотаріальні, консультаційні 

послуги», «інформаційно-консультаційні послуги», «підготовка кадрів», 

«послуги Прозоро», «Оформлення документації», «послуги з доставки», 

«господарські витрати», «проїзні квитки», «послуги цінового моніторингу, 

надання довідок, сертифікатів» – розраховано виходячи з фактичних витрат за 

9 місяців 2022 року, приведених до року; 

«послуги аудиту», «бухгалтерські послуги», «послуги IT», «клінінг», 

«послуги казначейських операцій» – розраховано виходячи з діючих тарифних 
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витрат з урахуванням індексу цін виробників (106,2 %). 

«послуги оператора ринку та послуги біржі» розраховано виходячи з 

фактичних витрат за 9 місяців 2022 року, приведених до року, із застосуванням 

прогнозного індексу цін виробників (106,2 %);  

«внески на регулювання» – розраховані виходячи з прогнозованого 

чистого доходу та прогнозної ставки внеску на регулювання на 2023 рік на 

рівні 0,090 % (відповідно до постанови НКРЕКП від 28.06.2022 № 650 «Про 

визначення планової ставки внеску на регулювання на 2023 рік»). 

Прогнозований чистий дохід, в свою чергу, визначено як суму: 

– прогнозованої річної товарної продукції, розрахованої на підставі 

обсягів малих непобутових та побутових споживачів із урахуванням ціни 

електричної енергії для малих непобутових споживачів у вересні 2022 року; 

– прогнозної компенсації вартості послуги із забезпечення збільшення 

частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за 

2022 рік, виходячи з фактичних даних за 9 місяців 2022 року, приведених до 

року; 

– прогнозного доходу від продажу електричної енергії на різних 

сегментах ринку електричної енергії, у тому числі доходу від продажу 

електричної енергії, закупленої з метою врегулювання небалансів електричної 

енергії, виходячи з фактичних витрат за 9 місяців 2022 року, приведених до 

року, із застосуванням індексу цін виробників (106,2 %); 

статті витрат «лікарняні», «судовий збір», «страхування», «соціальні 

виплати»,  «охорона», «періодичні видання», «ремонт будівель», «виплати 

згідно колективного договору (одноразова матеріальна допомога)», «оренда 

автомобілів», «інші послуги виробничого характеру» – встановлено на 

нульовому рівні. 

5) «Коригування витрат» враховано коригування відповідно до 

прийнятих 16 листопада 2022 року на засіданні НКРЕКП, яке відбулось у формі 

відкритого слухання, рішень за результатами проведених заходів державного 

контролю, що передбачають здійснення коригування тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» та ТОВ 

«ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», 

шляхом його зміни в бік зменшення на суму надлишково отриманого доходу 

від здійснення ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії 

споживачу. 

 

2. Витрати на забезпечення обігового капіталу розраховано відповідно 

до пункту 8.2 глави 8 Методики, виходячи з прогнозованої товарної продукції 

від ціни на універсальні послуги для побутових споживачів (з урахуванням 

податку на додану вартість) із урахуванням облікової ставки Національного 

банку України на рівні 25 % (рішення Правління Національного банку України 

від 20 жовтня 2022 року № 505-рш «Про розмір облікової ставки Національного 

банку України») та кількості днів касового розриву (30 днів). 
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3. Прибуток розраховано відповідно до пункту 8.3 глави 8 Методики, 

виходячи з прогнозованої товарної продукції від ціни на універсальні послуги 

для побутових споживачів (з урахуванням податку на додану вартість) та 

дозволеної норми прибутку (0,01 в.о.). 

 

Прогнозована товарна продукція від ціни на універсальні послуги для 

побутових споживачів, яка використовується при визначенні статей витрат 

«Витрати на забезпечення обігового капіталу» та «Прибуток», розрахована 

виходячи із рівня ціни на універсальні послуги для побутових споживачів у 

вересні 2022 року.  

 

Слід відзначити, що розрахунок рівня витрат статей структури тарифів на 

послуги постачальника універсальних послуг НКРЕКП було обмежено 

пропозиціями компаній (крім статей «внески на регулювання», «витрати на 

забезпечення обігового капіталу» та «прибуток»). 

 

Обсяги постачання електричної енергії постачальника універсальних 

послуг на 2023 рік для першої групи (малі непобутові споживачі) та для другої 

групи споживачів (побутові споживачі) розраховано виходячи з фактичних 

обсягів 12 місяців 2021 року з урахуванням коефіцієнту, який визначено 

шляхом співвідношення фактичних обсягів споживання електричної енергії за 3 

квартал 2022 року до фактичних обсягів за 3 квартал 2021 року (факт 2021 

року*коефіцієнт), але не менше, ніж пропозиція заявника. 

 

Разом з цим слід зазначити, що на сьогодні, з урахуванням інформації, 

наведеної в наказі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України від 25.04.2022 № 75 «Про затвердження Переліку 

територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) 

дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом 

на 10 жовтня 2022 року» (зі змінами), зареєстрованому в Міністерстві 

юстиції України 25.04.2022 за № 453/37789, значна частина території 

ліцензованої діяльності ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», ТОВ 

«ЕНЕРА СХІД», ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» та ТОВ 

«ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

тимчасово окупована військовими формуваннями агресора, на ній 

ведуться/велися активні бойові дії. 

Ураховуючи обставини, що склались (постійні обстріли об’єктів 

електричних мереж, що знаходяться на цих територіях, неможливість 

визначити обсяги постачання електричної енергії, неможливість об’єктивного 

прогнозування витрат матеріальних і трудових ресурсів, очікуваних обсягів 

споживання електричної енергії, відсутність можливостей для збору інформації 

комерційного обліку електроенергії та складання фізичних балансів, як 

фактичних, так і прогнозних тощо) у НКРЕКП відсутня можливість визначити 

об’єктивний рівень економічних показників діяльності зазначених заявників за 
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2022 рік (зокрема рівня витрат та обсягів фактичного постачання електричної 

енергії) та прогнозований рівень цих показників на 2023 рік. 

Крім цього, ТОВ «ЕНЕРА СХІД» листом від 09.09.2022 № 12920/1-22 

зазначила зокрема про неможливість здійснення коректного розрахунку тарифу 

на послуги постачальника універсальних послуг, оскільки первинні документи 

знаходяться на тимчасово окупованій території. 

Таким чином, у зв’язку з неможливістю здійснення НКРЕКП розрахунків 

економічно обґрунтованих тарифів на послуги постачальника універсальних 

послуг на 2023 рік для ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», ТОВ 

«ЕНЕРА СХІД», ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» та ТОВ 

«ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», 

тимчасово, до набуття ліцензіатами можливості здійснення об’єктивного 

планування обсягів споживання та витрат на здійснення ліцензованої 

діяльності, пропонується тарифи на послуги постачальника універсальних 

послуг не переглядати. 

Ураховуючи вищезазначене, на розгляд НКРЕКП виноситься питання про 

схвалення проєктів постанов НКРЕКП про встановлення тарифів на послуги 

постачальника універсальних послуг для ліцензіатів з постачання електричної 

енергії споживачу, на яких покладено виконання функцій постачальника 

універсальних послуг. 

Слід зазначити, що проєктами рішень НКРЕКП передбачено, що 

максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок тарифу на 

послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

Проєкти рішень НКРЕКП щодо встановлення тарифів на послуги 

постачальника універсальних послуг з 01 січня 2023 року додаються. 

Проєкти постанов НКРЕКП пропонується схвалити та разом з 

обґрунтовуючими матеріалами розмістити на офіційному вебсайті НКРЕКП в 

мережі Інтернет з метою одержання зауважень і пропозицій. 

При цьому зазначаємо, що рівень тарифів може бути уточнений з 

урахуванням здійснення заходів державного контролю (за рішеннями НКРЕКП, 

прийнятими за результатами планових та позапланових перевірок діяльності 

постачальників універсальних послуг).  

 

 

Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики 

А. Огньов 
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ПОСТАНОВА 
      
      2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0  

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про встановлення тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг 
ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА 
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 
 
 
 

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 постачання електричної енергії споживачу, затверджених 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 
розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 
затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  
2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» для 
здійснення діяльності з надання універсальної послуги тариф на послуги 
постачальника універсальних послуг на рівні 119,28 грн/МВт·год (без 
урахування податку на додану вартість) та структуру тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг згідно з додатком. 

 
УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 
десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 
тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   
 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 
від 17 грудня 2021 року № 2685 «Про встановлення тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА 
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ».                

 
4.  Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

 

Голова НКРЕКП          К. Ущаповський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 92 673

1.1 Матеріальні витрати: 1 973

1.1.1 виробничі послуги 1 467

1.1.2 сировина і матеріали 506

1.2 Витрати на оплату праці  60 166

1.3 Відрахування на соціальні заходи 13 237

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 30 365

1.5.1 витрати на зв'язок 99

1.5.2 витрати на службові відрядження 47

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 719

1.5.4 інші витрати 29 500

1.6 Коригування витрат* -13 068

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 30 935

3 Прибуток 15 055

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 138 663

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ЖИТОМИРСЬКА 

ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

Код 
рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 
постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 
послуги постачальника 
універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  119,28

* Коригування витрат відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 16 листопада 2022 року  у бік 

зменшення на загальну суму 13 068,00 тис. грн (без урахування податку на додану вартість).



УТОЧНЕНО 
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 встановлення тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг 
ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» 
 
 

 
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 постачання електричної енергії споживачу, 
затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 
2017 року № 1469, Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника 
універсальних послуг, затвердженої постановою Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
від 05 жовтня 2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» для здійснення 
діяльності з надання універсальної послуги тариф на послуги постачальника 
універсальних послуг на рівні 118,09 грн/МВт·год (без урахування податку 
на додану вартість) та структуру тарифу на послуги постачальника 
універсальних послуг згідно з додатком. 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 
тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може 
перевищувати десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у 
структурі тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП  

від 17 грудня 2021 року № 2699 «Про встановлення тарифу  
на послуги постачальника універсальних послуг 
ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ». 

 
4. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 
 
 

Голова НКРЕКП          К. Ущаповський 

 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 70 239

1.1 Матеріальні витрати: 2 263

1.1.1 виробничі послуги 2 078

1.1.2 сировина і матеріали 185

1.2 Витрати на оплату праці  34 822

1.3 Відрахування на соціальні заходи 7 661

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 25 493

1.5.1 витрати на зв'язок 656

1.5.2 витрати на службові відрядження 52

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 2 782

1.5.4 інші витрати 22 003

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 22 956

3 Прибуток 11 172

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 104 367

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» 

Код 

рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 

постачальника універсальних послуг, що включаються в 

розрахунок тарифу

Загальні витрати на послуги 

постачальника універсальних 

послуг (необхідний дохід), тис. 

грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  118,09



                                 

 

 

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 встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» 

 

 

 

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 постачання електричної енергії споживачу, 

затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня  

2017 року № 1469, Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника 

універсальних послуг, затвердженої постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 05 жовтня 2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» для здійснення 

діяльності з надання універсальної послуги тариф на послуги постачальника 

універсальних послуг на рівні 113,37 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість) та структуру тарифу на послуги постачальника 

універсальних послуг згідно з додатком. 

 

УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може 

перевищувати десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у 

структурі тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП  

від 17 грудня 2021 року № 2703 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ». 

 

4. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 95 827

1.1 Матеріальні витрати: 6 088

1.1.1 виробничі послуги 3 606

1.1.2 сировина і матеріали 2 482

1.2 Витрати на оплату праці  55 633

1.3 Відрахування на соціальні заходи 12 239

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 24 036

1.5.1 витрати на зв'язок 355

1.5.2 витрати на службові відрядження 117

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 272

1.5.4 інші витрати 23 292

1.6 Коригування витрат* -2 169

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 36 332

3 Прибуток 17 682

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 149 841

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» 

Код 
рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 
постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 
послуги постачальника 
універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  113,37

* Коригування витрат відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 16 листопада 2022 року  у бік 

зменшення на загальну суму 2 169,20 тис. грн (без урахування податку на додану вартість).
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ОБҐРУНТУВАННЯ 

щодо схвалення проєктів постанов НКРЕКП про встановлення 

тарифів на послуги постачальників універсальних послуг на 2023 рік 

 

На виконання Закону України «Про ринок електричної енергії» та 

відповідно до вимог Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника 

універсальних послуг (далі – Методика), затвердженої постановою НКРЕКП від 

05.10.2018 № 1176, суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на 

постачання електричної енергії споживачу, на яких покладено виконання 

функцій постачальника універсальних послуг (далі – заявники), надано 

до НКРЕКП заяви та додані до них документи для встановлення тарифів на 

послуги постачальника універсальних послуг на 2023 рік, з урахуванням 

постанови НКРЕКП від 12.07.2022 № 704 «Про врегулювання окремих питань 

щодо подання на схвалення Інвестиційних програм з передачі/розподілу 

електричної енергії на 2023 рік». 

Ураховуючи вищезазначене, Управлінням цінової та тарифної політики у 

сфері електроенергетики Департаменту із регулювання відносин у сфері 

енергетики було опрацьовано надані пропозиції заявників щодо рівня та 

структури тарифу на послуги ПУП на 2023 рік. При опрацюванні наданих 

заявниками документів було застосовано загальний підхід щодо визначення 

рівня витрат статей структури тарифу на послуги постачальника універсальних 

послуг, який полягає в наступному: 

 

1. Стаття «операційні витрати»: 

1) «матеріальні витрати»: 

 – складові статті «виробничі послуги»: 

 «послуги сторонніх організацій з водопостачання, водовідведення, 

теплопостачання, газопостачання (комунальні послуги)» та «витрати на 

електричну енергію для господарчих потреб» розраховано виходячи з 

фактичних витрат за 6 місяців 2022 року, приведених до року, із застосуванням 

індексу цін виробників промислової продукції на 2023 рік (106,2 %), згідно 

з постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586 «Про схвалення 

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки» 

(далі – індекс цін виробників); 

«сировина і матеріали» – розраховано виходячи з фактичних витрат за 9 

місяців 2022 року, приведених до року, із застосуванням прогнозного індексу 

цін виробників (106,2 %); 

2) «витрати на оплату праці» 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). 
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Згідно з вимогами чинного законодавства статтю «відрахування на 

соціальні заходи» – розраховано як 22 % від витрат на оплату праці.  

3) «амортизація» – врахована на нульовому рівні. 

4) «Інші операційні витрати»: 

 – «витрати на зв'язок» розраховано виходячи з фактичних витрат за 9 

місяців 2022 року, приведених до року, із застосуванням прогнозного індексу 

цін виробників (106,2 %); 

«витрати на обслуговування програмного забезпечення» розраховано 

виходячи із меншого значення з тарифних витрат або фактичних витрат за 9 

місяців 2022 року, приведених до року, та застосовано індекс цін виробників 

промислової продукції на 2023 рік (106,2 %); 

– «витрати на службові відрядження» розраховано виходячи з діючих 

тарифних витрат з урахуванням індексу цін виробників (106,2 %); 

– «інші витрати»: 

«Податок на землю» розраховано виходячи з діючих фактичних витрат за 

9 місяців 2022 року, приведених до року, із застосуванням прогнозного індексу 

споживчих цін (106,0 %), згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 

31.05.2021 № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального 

розвитку України на 2022-2024 роки»; 

«оренда», «утримання ЦОК», «поштово-телеграфні послуги», «доставка 

рахунків», «поліграфічні, друкарські послуги», «канцелярські витрати», 

«поштові витрати», «технічне обслуговування кондиціонерів», «утримання 

транспорту», «пожежна безпека», «обслуговування оргтехніки», 

«транспортні послуги» – розраховано виходячи з фактичних витрат за 9 

місяців 2022 року, приведених до року, із застосуванням прогнозного індексу 

цін виробників (106,2 %); 

«утримання кол-центрів» – розраховано виходячи із меншого значення з 

тарифних витрат або фактичних витрат за 9 місяців 2022 року, приведених до 

року, та застосовано індекс цін виробників промислової продукції на 2023 рік 

(106,2 %); 

«витрати на оплату послуг банків за прийом платежів від населення 

(«Укрпошта», АТ «Ощадбанк», інші банки)», «Витрати на оплату послуг 

банків за обслуговування зарплатного проекту, поточних рахунків зі 

спеціальним режимом використання та інших поточних рахунків», «податки, 

збори та інші платежі до бюджетів»,  «юридичні, нотаріальні, консультаційні 

послуги», «інформаційно-консультаційні послуги», «підготовка кадрів», 

«послуги Прозоро», «Оформлення документації», «послуги з доставки», 

«господарські витрати», «проїзні квитки», «послуги цінового моніторингу, 

надання довідок, сертифікатів» – розраховано виходячи з фактичних витрат за 

9 місяців 2022 року, приведених до року; 

«послуги аудиту», «бухгалтерські послуги», «послуги IT», «клінінг», 

«послуги казначейських операцій» – розраховано виходячи з діючих тарифних 

витрат з урахуванням індексу цін виробників (106,2 %). 
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«послуги оператора ринку та послуги біржі» розраховано виходячи з 

фактичних витрат за 9 місяців 2022 року, приведених до року, із застосуванням 

прогнозного індексу цін виробників (106,2 %);  

«внески на регулювання» – розраховані виходячи з прогнозованого 

чистого доходу та прогнозної ставки внеску на регулювання на 2023 рік на 

рівні 0,090 % (відповідно до постанови НКРЕКП від 28.06.2022 № 650 «Про 

визначення планової ставки внеску на регулювання на 2023 рік»). 

Прогнозований чистий дохід, в свою чергу, визначено як суму: 

– прогнозованої річної товарної продукції, розрахованої на підставі 

обсягів малих непобутових та побутових споживачів із урахуванням ціни 

електричної енергії для малих непобутових споживачів у вересні 2022 року; 

– прогнозної компенсації вартості послуги із забезпечення збільшення 

частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за 

2022 рік, виходячи з фактичних даних за 9 місяців 2022 року, приведених до 

року; 

– прогнозного доходу від продажу електричної енергії на різних 

сегментах ринку електричної енергії, у тому числі доходу від продажу 

електричної енергії, закупленої з метою врегулювання небалансів електричної 

енергії, виходячи з фактичних витрат за 9 місяців 2022 року, приведених до 

року, із застосуванням індексу цін виробників (106,2 %); 

статті витрат «лікарняні», «судовий збір», «страхування», «соціальні 

виплати»,  «охорона», «періодичні видання», «ремонт будівель», «виплати 

згідно колективного договору (одноразова матеріальна допомога)», «оренда 

автомобілів», «інші послуги виробничого характеру» – встановлено на 

нульовому рівні. 

5) «Коригування витрат» враховано відповідно до діючих витрат які 

були включено у попередніх періодах і по яких термін коригування не сплив 

(залишається діяти у 2023 році). 

 

2. Витрати на забезпечення обігового капіталу розраховано відповідно 

до пункту 8.2 глави 8 Методики, виходячи з прогнозованої товарної продукції 

від ціни на універсальні послуги для побутових споживачів (з урахуванням 

податку на додану вартість) із урахуванням облікової ставки Національного 

банку України на рівні 25 % (рішення Правління Національного банку України 

від 20 жовтня 2022 року № 505-рш «Про розмір облікової ставки Національного 

банку України») та кількості днів касового розриву (30 днів). 

 

3. Прибуток розраховано відповідно до пункту 8.3 глави 8 Методики, 

виходячи з прогнозованої товарної продукції від ціни на універсальні послуги 

для побутових споживачів (з урахуванням податку на додану вартість) та 

дозволеної норми прибутку (0,01 в.о.). 

 

Прогнозована товарна продукція від ціни на універсальні послуги для 

побутових споживачів, яка використовується при визначенні статей витрат 
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«Витрати на забезпечення обігового капіталу» та «Прибуток», розрахована 

виходячи із рівня ціни на універсальні послуги для побутових споживачів у 

вересні 2022 року.  

 

Слід відзначити, що розрахунок рівня витрат статей структури тарифів на 

послуги постачальника універсальних послуг НКРЕКП було обмежено 

пропозиціями компаній (крім статей «внески на регулювання», «витрати на 

забезпечення обігового капіталу» та «прибуток»). 

 

Обсяги постачання електричної енергії постачальника універсальних 

послуг на 2023 рік для першої групи (малі непобутові споживачі) та для другої 

групи споживачів (побутові споживачі) розраховано виходячи з фактичних 

обсягів 12 місяців 2021 року з урахуванням коефіцієнту, який визначено 

шляхом співвідношення фактичних обсягів споживання електричної енергії за 3 

квартал 2022 року до фактичних обсягів за 3 квартал 2021 року (факт 2021 

року*коефіцієнт), але не менше, ніж пропозиція заявника. 

 

Разом з цим слід зазначити, що на сьогодні, з урахуванням інформації, 

наведеної в наказі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України від 25.04.2022 № 75 «Про затвердження Переліку 

територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) 

дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом 

на 23 серпня 2022 року» (зі змінами) більша частина території ліцензованої 

діяльності ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», ТОВ «ЕНЕРА 

СХІД», ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» та ТОВ 

«ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

тимчасово окупована військовими формуваннями агресора. 

Ураховуючи обставини, що склались (постійні обстріли об’єктів 

електричних мереж, що знаходяться на цих територіях, неможливість 

визначити обсяги постачання електричної енергії, неможливість об’єктивного 

прогнозування витрат матеріальних і трудових ресурсів, очікуваних обсягів 

споживання електричної енергії, відсутність можливостей для збору інформації 

комерційного обліку електроенергії та складання фізичних балансів, як 

фактичних, так і прогнозних тощо) у НКРЕКП відсутня можливість визначити 

об’єктивний рівень економічних показників діяльності зазначених заявників за 

2022 рік (зокрема рівня витрат та обсягів фактичного постачання електричної 

енергії) та прогнозований рівень цих показників на 2023 рік. 

Крім цього, ТОВ «ЕНЕРА СХІД» листом від 09.09.2022 № 12920/1-22 

зазначила зокрема про неможливість здійснення коректного розрахунку тарифу 

на послуги постачальника універсальних послуг, оскільки первинні документи 

знаходяться на тимчасово окупованій території. 

Таким чином, у зв’язку з неможливістю здійснення НКРЕКП розрахунків 

економічно обґрунтованих тарифів на послуги постачальника універсальних 

послуг на 2023 рік для ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», ТОВ 
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«ЕНЕРА СХІД», ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» та ТОВ 

«ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», 

тимчасово, до набуття ліцензіатами можливості здійснення об’єктивного 

планування обсягів споживання та витрат на здійснення ліцензованої 

діяльності, пропонується тарифи на послуги постачальника універсальних 

послуг не переглядати. 

Ураховуючи вищезазначене, на розгляд НКРЕКП виноситься питання про 

схвалення проєктів постанов НКРЕКП про встановлення тарифів на послуги 

постачальника універсальних послуг для ліцензіатів з постачання електричної 

енергії споживачу, на яких покладено виконання функцій постачальника 

універсальних послуг. 

Слід зазначити, що проєктами рішень НКРЕКП передбачено, що 

максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок тарифу на 

послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

Проєкти рішень НКРЕКП щодо встановлення тарифів на послуги 

постачальника універсальних послуг з 01 січня 2023 року додаються. 

Проєкти постанов НКРЕКП пропонується схвалити та разом з 

обґрунтовуючими матеріалами розмістити на офіційному вебсайті НКРЕКП в 

мережі Інтернет з метою одержання зауважень і пропозицій. 

При цьому зазначаємо, що рівень тарифів може бути уточнений з 

урахуванням здійснення заходів державного контролю (за рішеннями НКРЕКП, 

прийнятими за результатами планових та позапланових перевірок діяльності 

постачальників універсальних послуг).  

 

 

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 встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» 

 

 

 

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 постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕНЕРА ВІННИЦЯ» для здійснення діяльності з надання універсальної 

послуги тариф на послуги постачальника універсальних послуг на  

рівні 130,46 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та 

структуру тарифу на послуги постачальника універсальних послуг згідно з 

додатком. 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП  

від  17 грудня 2021 року № 2681 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ».                

 

4.  Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 143 546

1.1 Матеріальні витрати: 4 985

1.1.1 виробничі послуги 4 623

1.1.2 сировина і матеріали 362

1.2 Витрати на оплату праці  67 378

1.3 Відрахування на соціальні заходи 14 823

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 56 360

1.5.1 витрати на зв'язок 729

1.5.2 витрати на службові відрядження 265

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 6 379

1.5.4 інші витрати 48 987

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 40 852

3 Прибуток 19 881

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 204 279

А. Огньов
Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» 

Код 

рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 

постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 

послуги постачальника 

універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  130,46



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 встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» 

 

 

 

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 постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» для здійснення діяльності з надання універсальної 

послуги тариф на послуги постачальника універсальних послуг на рівні             

116,68 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та структуру 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг згідно з додатком. 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 

від 17 грудня 2021 року № 2682 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ».                

 

4.  Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 79 078

1.1 Матеріальні витрати: 1 988

1.1.1 виробничі послуги 779

1.1.2 сировина і матеріали 1 209

1.2 Витрати на оплату праці  35 252

1.3 Відрахування на соціальні заходи 7 755

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 34 083

1.5.1 витрати на зв'язок 256

1.5.2 витрати на службові відрядження 78

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 1 940

1.5.4 інші витрати 31 809

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 28 703

3 Прибуток 13 969

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 121 750

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» 

Код 
рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 
постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 
послуги постачальника 
універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  116,68



  
 

 
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 встановлення тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг 
ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 
ПОСЛУГИ» 
 
 
 

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 постачання електричної енергії споживачу, затверджених 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 
розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 
затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  
2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» для здійснення діяльності з 
надання універсальної послуги тариф на послуги постачальника універсальних 
послуг на рівні 112,08 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) 
та структуру тарифу на послуги постачальника універсальних послуг згідно з 
додатком. 

 
ПРОЄКТ 



 2 
 

2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 
тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 
десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 
тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 

від 17 грудня 2021 року № 2683 «Про встановлення тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 
ПОСЛУГИ».  

 
3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський  

 
 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

Код 

рядка

Перелік складових  частин витрат на послуги 

постачальника універсальних послуг, що включаються в 

розрахунок тарифу

Загальні витрати на послуги 

постачальника універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

1 Операційні витрати: 313 483

1.1 Матеріальні витрати: 5 852

1.1.1 виробничі послуги 5 089

1.1.2 сировина і матеріали 763

1.2 Витрати на оплату праці  140 193

1.3 Відрахування на соціальні заходи 30 842

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 136 596

1.5.1 витрати на зв'язок 2 072

1.5.2 витрати на службові відрядження 487

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 12 979

1.5.4 інші витрати 121 058

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 118 968

3 Прибуток 57 898

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 490 349

А. Огньов

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

Директор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  112,08



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 встановлення тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг 
ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА 
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 
 
 
 

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 постачання електричної енергії споживачу, затверджених 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 
розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 
затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  
2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» для 
здійснення діяльності з надання універсальної послуги тариф на послуги 
постачальника універсальних послуг на рівні 130,52 грн/МВт·год (без 
урахування податку на додану вартість) та структуру тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг згідно з додатком. 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 
десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 
тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   
 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 
від 17 грудня 2021 року № 2685 «Про встановлення тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА 
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ».                

 
4.  Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

 

Голова НКРЕКП          К. Ущаповський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 105 741

1.1 Матеріальні витрати: 1 973

1.1.1 виробничі послуги 1 467

1.1.2 сировина і матеріали 506

1.2 Витрати на оплату праці  60 166

1.3 Відрахування на соціальні заходи 13 237

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 30 365

1.5.1 витрати на зв'язок 99

1.5.2 витрати на службові відрядження 47

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 719

1.5.4 інші витрати 29 500

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 30 935

3 Прибуток 15 055

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 151 731

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ЖИТОМИРСЬКА 

ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

Код 
рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 
постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 
послуги постачальника 
універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  130,52



                                 

 

 

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 встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» 
 

 

 

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 постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

05 жовтня 2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 
1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» для здійснення діяльності з надання 

універсальної послуги тариф на послуги постачальника універсальних послуг 

на рівні 119,01 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та 

структуру тарифу на послуги постачальника універсальних послуг згідно з 

додатком. 

 

 

ПРОЄКТ 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП  

від 17 грудня 2021 року № 2686 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ». 

 

4. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП             К. Ущаповський 
 

 

 



Додаток 
до постанови НКРЕКП
_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 110 814

1.1 Матеріальні витрати: 2 514

1.1.1 виробничі послуги 1 907

1.1.2 сировина і матеріали 607

1.2 Витрати на оплату праці  48 169

1.3 Відрахування на соціальні заходи 10 597

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 49 534

1.5.1 витрати на зв'язок 528

1.5.2 витрати на службові відрядження 198

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 3 156

1.5.4 інші витрати 45 652

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 39 074

3 Прибуток 19 016

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 168 904

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» 

Код 
рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 
постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 
послуги постачальника 
універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  119,01



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 встановлення тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг 
ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 
ПОСЛУГИ» 
 
 
 

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 постачання електричної енергії споживачу, затверджених 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 
розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 
затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  
2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» для здійснення діяльності з надання 
універсальної послуги тариф на послуги постачальника універсальних послуг 
на рівні 94,25 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та 
структуру тарифу на послуги постачальника універсальних послуг згідно з 
додатком. 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 
десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 
тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   
 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 
від 17 грудня 2021 року № 2688 «Про встановлення тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 
ПОСЛУГИ».                

 
4.  Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП          К. Ущаповський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 221 301

1.1 Матеріальні витрати: 4 361

1.1.1 виробничі послуги 4 091

1.1.2 сировина і матеріали 270

1.2 Витрати на оплату праці  95 772

1.3 Відрахування на соціальні заходи 21 070

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 100 098

1.5.1 витрати на зв'язок 1 449

1.5.2 витрати на службові відрядження 49

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 17 173

1.5.4 інші витрати 81 427

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 109 870

3 Прибуток 53 470

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 384 641

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

Код 
рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 
постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 
послуги постачальника 
універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  94,25



  
 

 
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 встановлення тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг 
ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА 
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 
 
 
 

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 постачання електричної енергії споживачу, затверджених 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 
розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 
затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  
2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» для 
здійснення діяльності з надання універсальної послуги тариф на послуги 
постачальника універсальних послуг на рівні 79,86 грн/МВт·год (без 
урахування податку на додану вартість) та структуру тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг згідно з додатком. 

ПРОЄКТ 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 
тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 
десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 
тарифу на послуги постачальника універсальних послуг. 

 
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 

від 17 грудня 2021 року № 2689 «Про встановлення тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА 
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ».  

 
4. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський  

 
 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 144 164

1.1 Матеріальні витрати: 1 867

1.1.1 виробничі послуги 375

1.1.2 сировина і матеріали 1 492

1.2 Витрати на оплату праці  63 791

1.3 Відрахування на соціальні заходи 14 034

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 64 472

1.5.1 витрати на зв'язок 245

1.5.2 витрати на службові відрядження 0

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 2 169

1.5.4 інші витрати 62 058

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 104 800

3 Прибуток 51 003

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 299 967

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

Код 
рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 
постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 
послуги постачальника 
універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  79,86



  

 

 

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 встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

 

 

 

 

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 постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» для 

здійснення діяльності з надання універсальної послуги тариф на послуги 

постачальника універсальних послуг на рівні 118,16 грн/МВт·год (без 

УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

 

ПРОЄКТ 



 2 

 

урахування податку на додану вартість) та структуру тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг згідно з додатком. 

 

2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.  

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 

від 17 грудня 2021 року № 2690 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ». 

 

4. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП          К. Ущаповський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 79 746

1.1 Матеріальні витрати: 423

1.1.1 виробничі послуги 118

1.1.2 сировина і матеріали 305

1.2 Витрати на оплату праці  44 301

1.3 Відрахування на соціальні заходи 9 746

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 25 276

1.5.1 витрати на зв'язок 187

1.5.2 витрати на службові відрядження 91

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 1 955

1.5.4 інші витрати 23 043

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 29 699

3 Прибуток 14 454

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 123 899

А. Огньов
Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІРОВОГРАДСЬКА 

ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

Код 

рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 

постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 

послуги постачальника 

універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  118,16



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 встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» 

 

 

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 постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» для здійснення діяльності з надання універсальної 

послуги тариф на послуги постачальника універсальних послуг на рівні                 

103,56 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та структуру 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг згідно з додатком. 
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2.  Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3.  Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП від 

17 грудня 2021 року № 2692 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ». 

 

4.  Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 162 188

1.1 Матеріальні витрати: 7 377

1.1.1 виробничі послуги 3 677

1.1.2 сировина і матеріали 3 700

1.2 Витрати на оплату праці  76 279

1.3 Відрахування на соціальні заходи 16 781

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 61 751

1.5.1 витрати на зв'язок 395

1.5.2 витрати на службові відрядження 215

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 4 697

1.5.4 інші витрати 56 444

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 66 905

3 Прибуток 32 560

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 261 653

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» 

Код 
рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 
постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 
послуги постачальника 
універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  103,56



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 встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» 

 

 

 

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 постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» для здійснення 

діяльності з надання універсальної послуги тариф на послуги постачальника 

універсальних послуг на рівні 112,73 грн/МВт·год (без урахування податку на 

УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 
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додану вартість) та структуру тарифу на послуги постачальника універсальних 

послуг згідно з додатком. 

 

2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 

від 17 грудня 2021 року № 2693 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ».                

 

4.  Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 



                      Додаток 

                      до постанови НКРЕКП

                      _________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 92 372

1.1 Матеріальні витрати: 2 547

1.1.1 виробничі послуги 1 417

1.1.2 сировина і матеріали 1 130

1.2 Витрати на оплату праці  48 413

1.3 Відрахування на соціальні заходи 10 651

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 30 761

1.5.1 витрати на зв'язок 3 168

1.5.2 витрати на службові відрядження 95

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 3 703

1.5.4 інші витрати 23 795

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 35 911

3 Прибуток 17 477

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 145 760

А. Огньов
Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МИКОЛАЇВСЬКА 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»

Код 

рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 

постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 

послуги постачальника 

універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  112,73



  

 

 

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 встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

 

 

 

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 постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» для 

здійснення діяльності з надання універсальної послуги тариф на послуги 

постачальника універсальних послуг на рівні 96,24 грн/МВт·год (без 

урахування податку на додану вартість) та структуру тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг згідно з додатком. 

УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

 

УТУОЧНЕНУТОО

ПРОЄКТ 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 

від 17 грудня 2021 року № 2694 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ».                

 

4.  Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 



                        Додаток 

                        до постанови НКРЕКП

                        _________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 180 862

1.1 Матеріальні витрати: 5 584

1.1.1 виробничі послуги 4 157

1.1.2 сировина і матеріали 1 427

1.2 Витрати на оплату праці  94 623

1.3 Відрахування на соціальні заходи 20 817

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 59 838

1.5.1 витрати на зв'язок 684

1.5.2 витрати на службові відрядження 47

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 1 963

1.5.4 інші витрати 57 144

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 96 147

3 Прибуток 46 791

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 323 800

А. Огньов
Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

 «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»

Код 

рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 

постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 

послуги постачальника 

універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  96,24



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 встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» 

 

 
 

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 постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня                   

2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» для здійснення діяльності з надання універсальної 

послуги тариф на послуги постачальника універсальних послуг на рівні               

134,49 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та структуру 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг згідно з додатком. 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 

від 17 грудня 2021 року № 2695 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ». 

 

4. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 130 637

1.1 Матеріальні витрати: 1 015

1.1.1 виробничі послуги 282

1.1.2 сировина і матеріали 733

1.2 Витрати на оплату праці  77 023

1.3 Відрахування на соціальні заходи 16 945

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 35 654

1.5.1 витрати на зв'язок 657

1.5.2 витрати на службові відрядження 55

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 1 252

1.5.4 інші витрати 33 690

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 36 454

3 Прибуток 17 741

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 184 832

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»

Код 
рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 
постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 
послуги постачальника 
універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  134,49



  
 

 
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 встановлення тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг 
ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД» 
 
 
 

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 постачання електричної енергії споживачу, затверджених 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 
розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 
затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  
2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД» для здійснення діяльності з надання 
універсальної послуги тариф на послуги постачальника універсальних послуг 
на рівні 136,68 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та 
структуру тарифу на послуги постачальника універсальних послуг згідно з 
додатком. 

ПРОЄКТ 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 
тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 
десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 
тарифу на послуги постачальника універсальних послуг. 

 
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 

від 17 грудня 2021 року № 2696 «Про встановлення тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД».  

 
4. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський  

 
 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 122 195

1.1 Матеріальні витрати: 2 290

1.1.1 виробничі послуги 1 545

1.1.2 сировина і матеріали 745

1.2 Витрати на оплату праці  53 807

1.3 Відрахування на соціальні заходи 11 838

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 54 260

1.5.1 витрати на зв'язок 2 117

1.5.2 витрати на службові відрядження 217

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 8 768

1.5.4 інші витрати 43 158

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 35 618

3 Прибуток 17 334

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 175 147

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД»

Код 
рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 
постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 
послуги постачальника 
універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  136,68



  

 

 

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 встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

 

 

 

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 постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» для 

здійснення діяльності з надання універсальної послуги тариф на послуги 

постачальника універсальних послуг на рівні 101,25 грн/МВт·год (без 

урахування податку на додану вартість) та структуру тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг згідно з додатком. 

УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

 

ПРОЄКТ 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 

від 17 грудня 2021 року № 2697 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ». 

 

4.  Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП          К. Ущаповський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 70 580

1.1 Матеріальні витрати: 4 258

1.1.1 виробничі послуги 3 789

1.1.2 сировина і матеріали 469

1.2 Витрати на оплату праці  33 604

1.3 Відрахування на соціальні заходи 7 393

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 25 325

1.5.1 витрати на зв'язок 329

1.5.2 витрати на службові відрядження 88

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 771

1.5.4 інші витрати 24 137

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 32 553

3 Прибуток 15 842

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 118 975

А. Огньов
Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕНСЬКА 

ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»

Код 

рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 

постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на послуги 

постачальника 

універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  101,25



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 встановлення тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг 
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» 
 
 

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 постачання електричної енергії споживачу, 
затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 
2017 року № 1469, Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника 
універсальних послуг, затвердженої постановою Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
від 05 жовтня 2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА СУМИ» для здійснення діяльності з 
надання універсальної послуги тариф на послуги постачальника 
універсальних послуг на рівні 149,79 грн/МВт·год (без урахування податку 
на додану вартість) та структуру тарифу на послуги постачальника 
універсальних послуг згідно з додатком. 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 
тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може 
перевищувати десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у 
структурі тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП  

від 17 грудня 2021 року № 2698 «Про встановлення тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг ТОВ «ЕНЕРА СУМИ». 

 
4. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 
 
 

Голова НКРЕКП          К. Ущаповський 

 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 98 386

1.1 Матеріальні витрати: 2 736

1.1.1 виробничі послуги 2 425

1.1.2 сировина і матеріали 311

1.2 Витрати на оплату праці  53 161

1.3 Відрахування на соціальні заходи 11 695

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 30 794

1.5.1 витрати на зв'язок 167

1.5.2 витрати на службові відрядження 85

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 3 484

1.5.4 інші витрати 27 058

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 24 103

3 Прибуток 11 730

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 134 219

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА СУМИ» 

Код 
рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 
постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 
послуги постачальника 
універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  149,79



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 встановлення тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг 
ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» 
 
 

 
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 постачання електричної енергії споживачу, 
затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 
2017 року № 1469, Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника 
універсальних послуг, затвердженої постановою Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
від 05 жовтня 2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» для здійснення 
діяльності з надання універсальної послуги тариф на послуги постачальника 
універсальних послуг на рівні 117,95 грн/МВт·год (без урахування податку 
на додану вартість) та структуру тарифу на послуги постачальника 
універсальних послуг згідно з додатком. 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 
тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може 
перевищувати десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у 
структурі тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП  

від 17 грудня 2021 року № 2699 «Про встановлення тарифу  
на послуги постачальника універсальних послуг 
ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ». 

 
4. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 
 
 

Голова НКРЕКП          К. Ущаповський 

 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 70 116

1.1 Матеріальні витрати: 2 263

1.1.1 виробничі послуги 2 078

1.1.2 сировина і матеріали 185

1.2 Витрати на оплату праці  34 822

1.3 Відрахування на соціальні заходи 7 661

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 25 370

1.5.1 витрати на зв'язок 656

1.5.2 витрати на службові відрядження 52

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 2 782

1.5.4 інші витрати 21 880

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 22 956

3 Прибуток 11 172

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 104 244

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» 

Код 

рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 

постачальника універсальних послуг, що включаються в 

розрахунок тарифу

Загальні витрати на послуги 

постачальника універсальних 

послуг (необхідний дохід), тис. 

грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  117,95



  
 

 
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 встановлення тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг 
ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» 
 
 
 

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 постачання електричної енергії споживачу, затверджених 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 
розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 
затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  
2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» для здійснення діяльності з надання універсальної 
послуги тариф на послуги постачальника універсальних послуг на рівні  
109,75 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та структуру 
тарифу на послуги постачальника універсальних послуг згідно з додатком. 

 

УТУОЧНЕНУТОО 
ПРОЄКТ 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 
тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 
десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 
тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 

від 17 грудня 2021 року № 2700 «Про встановлення тарифу на послуги 
постачальника універсальних послуг ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ».  

 
4.  Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський  

 
 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 180 042

1.1 Матеріальні витрати: 877

1.1.1 виробничі послуги 0

1.1.2 сировина і матеріали 877

1.2 Витрати на оплату праці  110 649

1.3 Відрахування на соціальні заходи 24 343

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 44 173

1.5.1 витрати на зв'язок 789

1.5.2 витрати на службові відрядження 145

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 1 167

1.5.4 інші витрати 42 072

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 63 276

3 Прибуток 30 794

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 274 112

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» 

Код 
рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 
постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 
послуги постачальника 
універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  109,75



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 встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» 

 

 

 

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 постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» для здійснення діяльності з надання 

універсальної послуги тариф на послуги постачальника універсальних послуг 

на рівні 115,32 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та 

структуру тарифу на послуги постачальника універсальних послуг згідно з 

додатком. 

 

УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 

від 17 грудня 2021 року № 2702 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ»                

 

4.  Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

 

Голова НКРЕКП          К. Ущаповський 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 95 775

1.1 Матеріальні витрати: 3 475

1.1.1 виробничі послуги 2 702

1.1.2 сировина і матеріали 773

1.2 Витрати на оплату праці  42 055

1.3 Відрахування на соціальні заходи 9 252

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 40 993

1.5.1 витрати на зв'язок 698

1.5.2 витрати на службові відрядження 64

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 1 281

1.5.4 інші витрати 38 950

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 33 427

3 Прибуток 16 268

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 145 470

А. Огньов
Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» 

Код 

рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 

постачальника універсальних послуг, що включаються в 

розрахунок тарифу

Загальні витрати на 

послуги постачальника 

універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  115,32



                                 

 

 

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 встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» 

 

 

 

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 постачання електричної енергії споживачу, 

затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня  

2017 року № 1469, Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника 

універсальних послуг, затвердженої постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 05 жовтня 2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» для здійснення 

діяльності з надання універсальної послуги тариф на послуги постачальника 

універсальних послуг на рівні 115,01 грн/МВт·год (без урахування податку 

на додану вартість) та структуру тарифу на послуги постачальника 

універсальних послуг згідно з додатком. 

 

ПРОЄКТ 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може 

перевищувати десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у 

структурі тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП  

від 17 грудня 2021 року № 2703 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ». 

 

4. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 97 996

1.1 Матеріальні витрати: 6 088

1.1.1 виробничі послуги 3 606

1.1.2 сировина і матеріали 2 482

1.2 Витрати на оплату праці  55 633

1.3 Відрахування на соціальні заходи 12 239

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 24 036

1.5.1 витрати на зв'язок 355

1.5.2 витрати на службові відрядження 117

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 272

1.5.4 інші витрати 23 292

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 36 332

3 Прибуток 17 682

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 152 010

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» 

Код 
рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 
постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 
послуги постачальника 
універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  115,01



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 встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

 

 

 

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 постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» для 

здійснення діяльності з надання універсальної послуги тариф на послуги 

постачальника універсальних послуг на рівні 95,79 грн/МВт·год                               
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(без урахування податку на додану вартість) та структуру тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг згідно з додатком. 

 

2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП 

від 17 грудня 2021 року № 2704 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ». 

 

4.  Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 54 495

1.1 Матеріальні витрати: 2 498

1.1.1 виробничі послуги 1 027

1.1.2 сировина і матеріали 1 471

1.2 Витрати на оплату праці  25 527

1.3 Відрахування на соціальні заходи 5 616

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 20 854

1.5.1 витрати на зв'язок 166

1.5.2 витрати на службові відрядження 91

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 1 095

1.5.4 інші витрати 19 502

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 28 368

3 Прибуток 13 806

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 96 669

А. ОгньовДиректор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІВЕЦЬКА 

ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»

Код 
рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 
постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 
послуги постачальника 
універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  95,79



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 встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг 

ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» 

 

 

 

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 постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1469, Методики 

розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 жовтня  

2018 року № 1176, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» для здійснення діяльності з надання універсальної послуги 

тариф на послуги постачальника універсальних послуг на  

рівні 142,93 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та 

структуру тарифу на послуги постачальника універсальних послуг згідно з 

додатком. 
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2. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, не може перевищувати 

десятикратний розмір середньої заробітної плати, урахованої у структурі 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.   

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП  

від  17 грудня 2021 року № 2705 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ».                

 

4.  Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до постанови НКРЕКП

_________________ №_________ 

1 Операційні витрати: 88 643

1.1 Матеріальні витрати: 780

1.1.1 виробничі послуги 531

1.1.2 сировина і матеріали 249

1.2 Витрати на оплату праці  45 353

1.3 Відрахування на соціальні заходи 9 978

1.4 Амортизація  0

1.5 Інші операційні витрати: 32 532

1.5.1 витрати на зв'язок 258

1.5.2 витрати на службові відрядження 96

1.5.3 витрати на обслуговування програмного забезпечення 4 355

1.5.4 інші витрати 27 823

1.6 Коригування витрат 0

2 Витрати на забезпечення обігового капіталу 24 317

3 Прибуток 11 834

4 Усього загальні витрати (необхідний дохід) 124 794

А. Огньов
Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики

Структура тарифу на послуги постачальника універсальних послуг

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» 

Код 

рядка

Перелік складових частин витрат на послуги 

постачальника універсальних послуг, що включаються 

в розрахунок тарифу

Загальні витрати на 

послуги постачальника 

універсальних послуг 

(необхідний дохід), тис. грн

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг (грн/МВт·год)  –  142,93


